Více informací ke zde uvedeným knihám (a nejen k nim) naleznete v On-line katalogu
naší Obecní knihovny.

Autor: Lichý, Robert
Název: Žabka carevna
Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Zakletý princ
Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Princezna na

hrášku, Sněženka a Růženka

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Křišťálová Koule,

Vlk a liška

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Alenka v Říši

divů

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Kocour v botách
Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Oslí kůže, Zajíc

a ježek

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Cínový vojáček,

Starý sultán

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Lichý, Robert
Název: Aladin a kouzelná

lampa, Statečný krejčík

Kniha ze série interaktivních pohádek pro děti.
Kouzelné pero není součástí knihy.

Autor: Primusová, Hana
Název: O třech prasátkách

a jiné pohádky

Kniha obsahuje tyto pohádky: O třech prasátkách,
O Mášence a medvídcích, O Koblížkovi, O dvou myškách.

Autor:
Název:

Malý princ a větrná planeta

Postava Malého prince od Antoina de Saint-Exupéryho
inspirovala francouzské tvůrce k mnohadílnému
televiznímu seriálu plnému akce a dobrodružství. Na jeho
základě vznikla tato komiksová série. Malý princ a jeho
věrná kamarádka Liška pronásledují vesmírem zlého Hada,
který se snaží ničit jednu planetu po druhé. Našeptává
obyvatelům planet zlé věci, a oni se pak sami postarají
o zkázu svého světa. V prvním díle se dostáváme na
Větrnou planetu pohlcovanou ledem, neboť někdo zde krade
vítr nezbytný k vyrábění tepla a energie, a tudíž
k přežití. Odhalí Malý princ, kdo je oním zlodějem,
a podaří se mu Větrnou planetu zachránit?

Autor:
Název:

Malý princ a planeta Ohnivého ptáka

Ve druhém dílu komiksové série se Malý princ
s kamarádkou Liškou dostává na nehostinnou planetu
sežehlou na popel. Náhle se však z mraků vynoří vzdušné
plavidlo a muž jménem Šin-joh je dopraví do Ulitánska –
létajícího města ve tvaru ulity, kde přežívají zbylí
obyvatelé planety. Tam se Malý princ dozvídá, co se
stalo…

Autor: Šrut, Pavel
Název: Kde zvedají

nožku psi aneb v Pantáticích

na návsi
Český básník, překladatel, fejetonista a autor knih
pro děti a mládež Pavel Šrut je známý svou hravostí
a smyslem pro humor. To ostatně dokazuje i roztomilá
sbírka krátkých epických básniček, jejichž humor
je založen na překvapivém spojení věcí, které spolu
nesouvisejí.

Autor:
Název:

Strašidelné pohádky

V této knížce najdeš 20 nových strašidelných, ale
opravdu strašidelných pohádek. Děsivé příběhy jsou
zasazeny do prostředí tmavých kobek opředených
pavučinami, do strašidelných domu a vlhkých sklepu,
plných nepřeberného množství duchů a zlých démonů.
Objev, co číhá ve stínu noci, a nech se strašit příběhy,
z nichž ti bude skutečně běhat mráz po zádech. Máš
odvahu? Stačí si jen vybrat!

Autor:
Název:

Lady a Tramp, Peter Pan

Kniha obsahuje dvě známé pohádky zkrácené pro předčítání
nejmenším. Celostránkové barevné ilustrace.

Autor: Lukas, Catherine
Název: Žabí princ: příběh

o dodržení slibu

Známá pohádka o princezně, která vysvobodila krásného
prince zakletého do podoby žabáka. Pro nejmenší.

Autor: Csontos, Zuzana
Název: Nejmocnější kouzlo
Tři pohádkové příběhy, v nichž se to jen hemží vodníky,
vílami a čarodějnicemi, zkrátka známými pohádkovými
bytostmi, které ale mají jedno společné. Všechny chtějí
vstoupit do světa lidí. Je to svět léčivých bylinek
namísto čar a kouzel, svět barevného cirkusu a tance,
svět řemesel a učení. Víla Májenka, vodník Matouš i malá
čarodějnice Klára se vydávají na cestu za svým snem a po
nelehkém putování nakonec zjistí, které kouzlo je to
nejmocnější.

Autor: Řezníčková, Daniela
Název: Dávej pozor, Všudybylko!
Všudybylka je zvídavá a veselá myška, ale také dost
zbrklá. Je ještě malá a neví, že musí být opatrnější,
aby se nezranila. Všude strká tlapky, naklání se z okna,
přebíhá silnici a ani se nerozhlédne. Když se Všudybylka
vydá do města na návštěvu, rozhodnou se teta Lola
s bratrancem, že ji naučí, jak být opatrná.

Autor: Řezníčková, Daniela
Název: To se dělá, Sedmikrásko?
Sedmikráska je veselé a bezstarostné telátko, ale ještě
neví, že k přírodě kolem se musíme chovat ohleduplně.
Šlape po květinách na louce, po zeleninových záhoncích
a neuvědomuje si, kolik péče rostliny potřebují. Nechává
puštěnou vodu a vůbec netuší, že vodou se musí šetřit.
Dokonce neví, že odpadky se musí před vyhozením
roztřídit. Koza Líza, kamarádka Sedmikrásky, se rozhodne
ji naučit, jak chránit přírodu. A ví, že kravička si
nejlíp všechno zapamatuje, když ji to učení bude bavit.

Název:

Pohádky o zvířátkách

V knížce Pohádky o zvířátkách, která je určena pro
nejmenší čtenáře, najdeme 71 příběhů o zvířátkách např.:
Koza a liška, Zahradník a medvěd, Liška a hrozny,
Selátko a ovce, Tvrdohlavé kozy, Hříbátko a jeho matka,
Hladový lišák, Nafoukaná žába, Závistivý pes a další.

Autor: Šťastný, A.B.
Název: Nejkrásnější

pohádky o čarodějích a
čarodějnicích

Kniha obsahuje 12 poměrně málo známých pohádek
o čarodějích a čarodějnicích.

Autor: Primusová, Hana
Název: Krakonošovy pohádky
Blázen je ten, kdo nevěří, že horám krkonošským
odjakživa vládne a navždycky vládnout bude Pán hor Krakonoš! Poslechněte si sedm pohádek o tom, kterak
po právu chválí dobrotu a skromnost, stejně jako trestá
nepravost a lež.

Autor:
Název:

Kniha příběhů předškoláků a malých
školáků

Kniha příběhů pro předškoláčky a malé školáčky.
Velká písmena. Jednoduché příběhy, ve kterých se děti
poznají.

Autor:
Název:

Proč umějí kachny tak dobře plavat?

Tato povídková knížka vypráví o veselých dobrodružstvích
oblíbených zvířátek a formou poutavě zakomponovaných
otázek a odpovědí se v ní děti i mnoho dozvědí.

Autor: Lukešová, Milena
Název: Knížka pro Lucinku
Tuhle knížku musíte mít – zvláště pokud máte doma malou
Lucinku. Velká obrázková kniha pro nejmenší. Adresátem
může být už dvouleté dítě, kterému předčítáte, nebo
zcela začínající čtenář, který se teprve seznamuje
s písmenky. Jednoduchý příběh, spíš všední vyprávění
o tom, co všechno Lucinka a její kamarád – kocourek
Dominik během dne dělají, co vidí, kam chodí, kam jedou…
Koho Lucinka má a kdo má rád Lucinku

Autor: Křišťálová, Dita
Název: Rohatý a jiné

příběhy

Rohatý zanese čtenáře do malé vesnice, kde spolu děti
a různá zvířata zažívají nečekaná dobrodružství.
Do vesnice přijede pouť, koná se jarmark, dvě kamarádky
si chtějí otevřít lesní bufet. Zažijí však nečekané
setkání. Příběhy jsou zábavné, pobaví malé i velké.

Autor: Křišťálová, Dita
Název: Ztracený pes a

jiné příběhy

Edice Školáci a poškoláci Zábavné čtení pro malé školáky
s většími písmenky. Veselé příběhy o trampotách dětí
a jejich zvířecích kamarádů.

Autor: Žabková, Aneta
Název: Červená Karkulka,

Jeníček a Mařenka

Tři klasické pohádky s velkými výpravnými,
celostránkovými ilustracemi, na kterých menší děti
sledují celý děj čteného textu včetně drobných detailů.
Text je vysázený velkými písmeny a je vhodný pro starší
děti k tzv. prvnímu čtení.

Autor: Řezníčková, Daniela
Název: Martin: Běsnící bouřka
Zajíček Martin, veverka Zrzka, vrabčák Čimča, krtek
Páťa, šnek Plíž a žabák Hop jsou kamarádi. Prožívají
spolu různá dobrodružství. Přižene se zlá bouřka,
vyschne potok... Nejsou ale na problémy sami. Mají přece
přátele…

Autor: Maletic, Gordana
Název: Zlatý klíček
Chudý Carlo dostane od svého přítele neobvyklý dárek,
který mu má vnést radost do života. Dárek vypadá jako
obyčejné poleno, je však kouzelné, má v sobě život.
Carlo si z něj vyřeže loutku a pojmenuje ji Buratino.
Dřevěného chlapce miluje jako vlastního syna, ten mu
však přidělává samé starosti, myslí totiž jen na sebe.
Buratino prožije spoustu dobrodružství a na svých
cestách si najde mnoho kamarádů. Převyprávěno na motivy
původního příběhu Alexeje Tolstého.

Autor:
Název:

Říkadla, básničky a pohádky pro nejmenší

Knížka plná básniček, říkadel a pohádek. Známá říkadla a
básničky si tak děti připomenou, nebo, pokud je neznají,
se je mohou naučit

Autor:
Název:

Moje malá knížka o zvířátkách na statku

Toto malé leporelo s krásnými ilustracemi seznamuje děti
se zvířaty na statku. Je výborným společníkem při jejich
poznávání okolního světa.

Autor: Vopičková, Vladimíra
Název: Dětská říkadla a písničky
Kniha obsahuje dětská říkadla a písničky doplněné
ilustracemi Vladimíry Vopičkové.

Autor: Pastorková, Táňa
Název: Veršovaná abeceda
Kniha je určená dětem předškolního a mladšího školního
věku. Každé písmeno abecedy je spojené jednoduchou
básničkou a veselým barevným obrázkem. Letní čtení
a zábava pro nejmenší.

Autor: Pilařová, Ivana
Název: Báječné české

pohádky

Kniha obsahuje výběr českých pohádek, např. Hrnečku
vař!, Chytrá horákyně, Rozum a štěstí, O zakletém
hadovi, Třetí princ, Princ a Večernice a mnoho dalších.

Autor:
Název:

100 nejkrásnějších pohádek pro unavené
rodiče

Jsou pro vás pohádky, které čtete svým dětem, příliš
dlouhé? Usínáte u nich sami dřív, než drak osvobodí
princeznu? Nebo chtějí děti vědět, jak to dopadlo se
Smolíčkem, a vy máte ještě spoustu jiné práce? Právě vám
je určená knížka 100 nejkrásnějších pohádek pro unavené
rodiče, do které jsme vybrali ty nejznámější české
pohádky a zkrátili jsme je tak, abyste je dočetli až do
konce.

Autor: Rožnovská, Lenka
Název: Nezbedná písmenka

v říkankách a pohádkách

Kniha obsahuje ke každému písmenu abecedy jednoduchou
básničku a krátkou pohádku.

Autor:
Název:

Rozmarýnek

Pohádky, říkadla, rozpočitadla pro nejmenší čtenáře
i jejich rodiče. Rozmarýnek je malý, neposedný skřítek,
který dětem přináší veselé pohádky, svižná rozpočitadla
a spoustu říkanek a veselých básniček. Je i pomocníčkem
rodičů, kteří nějaký ten verš třeba už pozapomněli a ne
a ne si vzpomenout.

Autor:
Název:

Veselý Rozmarýnek

Rozmarýnek je skřítek z rodu knihomilů. Rád si čte
v knížkách a ještě radši vypráví. Že nevíte co? Přece
pohádky, říkadla, veršovánky, rozpočitadla. Všechno,
co přečetl nebo slyšel od starších kamarádů. Pro každé
roční období má připravenou řadu pěkných vyprávěnek.
S Rozmarýnkem se naučíte pěkná rozpočitadla, díky
některým říkadlům si obrousíte jazýčky, abyste se
naučili mluvit hezky česky. A třeba se některou
z básniček i celou naučíte.

Autor: Torode, Justine
Název: Zvířata ze statku:

kdo se skrývá pod

obrázkem
Kdo je dnes na louce? Co je ve stodole? Otevři okénka
v leporelu a podívej se.

Autor: Scott, Peter
Název: Dinosauři:

Kdo se skrývá pod obrázkem

Dinosauří mamince se z vajec klubou mláďata. Podívej
se na ně! Otevři okénko v leporelu a objevíš zajímavý
svět dinosaurů. Cestou najdeš spoustu věcí a několik
schovaných překvapení.

Autor: Delvaux, Nancy
Název: Kamilka a její

rodina

Kamilka už je velká. Chodí do mateřské školy a umí
spoustu věcí. Ale přece jen si občas neví rady. Někdy
se stydí, jindy má strach. Je zapomnětlivá, nebo dokonce
lakomá. A čas od času provede pořádnou hloupost. Kamilka
je zkrátka stejná jako všechny děti. Řada barevných
knížek o Kamilce pomůže dětem i jejich rodičům vypořádat
se s drobnými starostmi a problémy, které na
předškoláčky čekají.

Autor: Delvaux, Nancy
Název: Kamilka a medvídek

Míša

Kamilka už je velká. Chodí do mateřské školy a umí
spoustu věcí. Ale přece jen si občas neví rady. Někdy
se stydí, jindy má strach. Je zapomnětlivá, nebo dokonce
lakomá. A čas od času provede pořádnou hloupost. Kamilka
je zkrátka stejná jako všechny děti. Řada barevných
knížek o Kamilce pomůže dětem i jejich rodičům vypořádat
se s drobnými starostmi a problémy, které na
předškoláčky čekají.

Autor: Delvaux, Nancy
Název: Kamilka a její

kamarádi

Kamilka už je velká. Chodí do mateřské školy a umí
spoustu věcí. Ale přece jen si občas neví rady. Někdy
se stydí, jindy má strach. Je zapomnětlivá, nebo dokonce
lakomá. A čas od času provede pořádnou hloupost. Kamilka
je zkrátka stejná jako všechny děti. Řada barevných
knížek o Kamilce pomůže dětem i jejich rodičům vypořádat
se s drobnými starostmi a problémy, které na
předškoláčky čekají.

Autor: Delvaux, Nancy
Název: Kamilka a zvířátka

Autor: Škapíková, Jitka
Název: Klubíčko veselých

pohádek

České pohádky pro mladší děti
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Autor: Dillow, John
Název: Zvířátka ve

4 ročních obdobích

Nahlédněte do světa známých zvířátek a poznejte, jak se
jejich život mění během čtyř ročních období. Dozvíte se,
kde si staví svá hnízda a pelíšky, kdy pečují o svá
mláďata, čím se živí a jak přečkávají chladné zimní
měsíce.

