Autor

Název

Obsah

Ariel - malá mořská víla /

Leporelo na motivy známého pohádkového příběhu s ilustracemi z dílny Walta
Disneyho. Pro nejmenší děti.

Čínské pohádky /

Knížka pohádek čínské lidové tradice obsahuje 21 příběhů jednotlivých národností z
celé Číny, pro starší děti. | Čínské pohádky představují svým čtenářům typický svět
čínského tradičního venkova a jeho poetického fantaskního světa příběhů. Kniha je
doplněna mnoha krásnými ilustracemi, které se chtějí blízce podobat tradičnímu
čínskému zobrazování.

Hledá se Nemo /

Dobrodružný příběh malého rybího kluka, který je chycen potápěčem a umístěn do
akvária zdobícího zubařskou ordinaci.

Jak vycvičit draka :
Krása nesmírná :
O Malém vlkovi /

Malý vlk přemýšlí nad dárkem k Vánocům pro svého tatínka a vůbec netuší, že on
by nejraději jeho tři kamarády-prasátka, a navíc k snědku! Pro předškolní děti. |
Zimní čas s sebou přináší Vánoce. Malý vlk tak přemýšlí, co by svému tatínkovi
koupil za dárek. Nakonec mu s prasátky připraví skvělou večeři a vyzdobí pokoj.
Jenže Velký zlý vlk má jiné starosti - chytit a sežrat prasátka, takže celý den vyrábí
turbosaně, aby byl rychlejší než oni. Přitom ale vůbec netuší, že nakonec dopadne
všechno uplně jinak...

Pohádky a povídky pro
malé čtenáře /

Soubor výchovných příběhů, které většinou na vztazích mezi zvířaty předvádějí
žádoucí vlastnosti, jako je kázeň, poslušnost, pracovitost, obětavost, seznamují i s
věcmi, technickými zařízeními a jednoduchými ději denníhoživota.

Pohádky z blízka i dáli :

Sbírka pohádek národů socialistických zemí.

Pohádky z Tisíce a jedné
noci /

Arabské pohádky z Tisíce a jedné noci jsou v této knize podstatně zkrácené,
převyprávěné a upravené.

Princ a chuďas /
Sbírka nejkrásnějších
pohádek /

A2 JB | Velice stručné převyprávění disneyovských příběhů a pohádek pro malé
posluchače nebo začínající čtenáře. Ilustrace nejsou totožné se samostatnými
vydáními.

Šmoulové /

Br. | Téměř padesát nedlouhých příběhů ze života modrých trpaslíků.

Sněhurka a jiné pohádky /
Sněhurka a sedm
trpaslíků /

Pohádkový příběh na motivy prvního celovečerního filmu Walta Disneye

Tao Tao, medvídek
panda /

Příběhy zvířecích mláďat, která si hrají a dovádějí, tvoří rámec pro bajky, které
zvířátkům vypráví pandí maminka. Podstatnou část knihy tvoří velmi milé ilustrace.

Toy story =

Příběh oživlých hraček a zlého chlapce.

Tři prasátka a jiné
pohádky /
Velký atlas kačera
Donalda /
Aleš, Mikoláš,

Malý Alšův Špalíček
národních písní a říkadel /

Andersen, Hans Christian,

Pohádky /

Andersen, Hans Christian,

Pohádky a povídky.

Andersen, Hans Christian,

Pohádky a povídky.

Andersen, Hans Christian,

Sněhová královna /

Baar, Jindřich Šimon,

Chodské pohádky /

Beneš Třebízský, Václav,

Pohádky /

Bourgeois, Paulette,

Franklin jde do školy /

Bourgeois, Paullete

Pospěš si, Frankline /

Velké obrázky a příjemný, jednoduchý text vyprávějí o posledních přípravách, cestě
a prvním dnu želváčka Franklina ve škole mezi zvířecími kamarády. A2 brů | Želví
kluk, známý z knížky Franklin a tma, se tentokrát podělí s předškoláky o svůj strach
ze školy.
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Braunová, Petra,

Kuba nechce číst /

Kuba jde po prázdninách do první třídy a bojí se. Neumí totiž číst ani psát, zatímco
jeho dva kamarádi ze školky ano. Naštěstí má Kuba hodné rodiče, kteří mu vysvětlí,
že to vůbec nevadí a že se ve škole brzy psát i číst naučí. I paní učitelka je moc
milá. Jenomže škola, to jsou povinnosti a Kubu baví mnohem víc fotbal než
počítání, psaní domácích úkolů apod. Paní učitelka ale ví, co na takové děti platí.
Vyhlásí, že kdo bude na konci roku nejlepší, dostane odměnu. A to je pro Kubu
velká motivace. | Vyprávění o prvňáčkovi, který by hrál mnohem radši fotbal na
hřišti, než seděl ve škole a učil se. Pro začínající čtenáře.

Brezovická Šebeková,
Ľubica

Medové příběhy /

Starý zkušený včelař na příkladech ze života v úlu vede svá vnoučata k
vlastnostem, jako je spolupráce, soudržnost a píle. Kniha Medové příběhy dětem
postupně a srozumitelně odkrývá, co se odehrává v početných včelích rodinkách,
čím jsou pro nás tito drobní tvorové užiteční, co všechno se můžeme od nich naučit
a jak je máme chránit. Nakladatelská anotace. | Tři nezbední sourozenci z
velkoměsta stráví zajímavé prázdniny na venkově u prarodičů, kde objeví krásu
okolní přírody i venkovského života. Knížka vhodná pro začínající čtenáře i
předškolní děti.

Čapek, Josef,

Povídání o pejskovi a
kočičce jak spolu
hospodařili a ještě o
všelijakých jiných
věcech /

Autor tu jemným a nenásilným způsobem vytýká malým čtenářům některé zlozvyky :
nepořádnost, ubližování zvířátkům, mlsnost apod. 9.3.98 Ka | Vtipné a veselé
vyprávění o dvou zvířátkách, která spolu žijí jako lidé.

Čechura, Rudolf,

Maxipes Fík na cestách /

Maxipes Fík, známá postavička z oblíbených večerníčků, prožívá na svých cestách
další dobrodružství. Tentokrát se s ním vypravíme na moře, do Afriky mezi lidojedy,
v Alpách budeme záchraňovat turisty a u protinožců pomáhat klokanům. Doplněno
nezbytnými ilustracemi Jiřího Šalamouna. | Několik příběhů z cest maxipsa Fíka.
Určeno dětem od 5 let.

Čechura, Rudolf,

Příhody maxipsa Fíka /

Jak z malého štěňátka vyrostl maxipes, jak přišel ke svému jménu, jak vyhrál
dostihový závod, jak se učil ve škole. O tom všem, a ještě mnohem víc, vypráví tato
knížka. A3 ZM | Několik příběhů ze života maxipsa Fíka, známého z TV večerníčků.

Černík, Michal,

První pohádky /

Čtvrtek, Václav,

Čárymáry na zdi /

Autorovy příhody s křídovým panákem. | Křídový panák nakreslený na zdi mezi
oknem a meruňkovým stromem nebyl jen tak obyčejná malůvka na zdi. Dovedl
mluvit a taky čarovat s čárkami z barevných kříd. Jedině pomocí kouzel se mohl
starý škarohlíd Dusbaba usmát a Standa Trnka, známý lump, polepšit. Autor knížky
mu s tím vším pomáhal a nakonec musel také napravit svou vlastní chybu a vrátit
panákovi jeho hodnou panenku. A3 lie

Čtvrtek, Václav,

Čtyři Breberkos /

Příběhy dětí z nového sídliště.

Čtvrtek, Václav,

Pohádka o ptáku
Klabizňákovi /

Obrázková knížka vypráví příběh podivného ptáka, který vypadal trochu jako vrabec,
trochu jako vrána a tochu jako páv

Čtvrtek, Václav,

Říkání o víle Amálce /

Knížka s půvabnými ilustracemi Václava Bedřicha. martincp A2 | Příběhy
nejkrásnější a nejvílovatější lesní víly a jejích přátel, které jsou dětem známé
především z večerníčků. Je určena dětem od 5 let.

Čtvrtek, Václav,

Rumcajs /

Svazky 1. vyd. 1970 2. vyd. 1972 | Veselé příběhy loupežníka Rumcajse a jeho
přátel z lesa Řáholce.

David, Lawrence

Slepičí úlet /

Příběh o slepicích, které se rozhodly uprchnout od zlého farmáře. | Život na farmě
manželů Tweedyových se slepicím příliš nezamlouvá, neboť ta, která přestane
snášet vejce, je usmrcena. Pod vedením chytré Ginger a za pomoci cirkusového
kohouta Rockyho se slepice vzbouří a pokusí se o útěk. Knížka vznikla na motivy
stejnojmenného filmu. A3 ZM

Debnár, Štefan

Bajky medového
království /

30 bajek o medovém království. Pro děti od 7 let. | Krátké bajky, z kterých vždycky
plyne nějaké ponaučení, jako třeba dvakrát měř a jednou řež, důvěřuj, ale prověřuj
nebo kdo chce kam, pomozme mu tam. Všechna vyprávění jsou o včelách, včelím
království a doplňují je pěkné barevné ilustrace.

Denková, Melita,

Pohádky kouzelných
kamínků /

Když bílý kamínek cvrnkne do žlutého, žlutý poskočí a dotkne se růžového, tak se
udělá kamínkové kouzlo, co plní přání. Barborka si přeje, aby byl celý svět modrý,
Johanka chce hezké počasí, Lukáš nechce být popletou a Kristián se díky kouzlu
setká se zaječí rodinkou. Kromě splněného přání si děti vždy vyslechnou i pěknou
pohádku. Text doprovázejí ilustrace Heleny Zmatlíkové. A3, A2 ZM | Pohádkové
vyprávění o čtyřech dětech, kterým kouzelné kamínky vyplní čtyři přání. Knížka je
vhodná pro začínající čtenáře.

Deyl, Václav,

Příběhy z Medové
stráně /
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Disney, Walt,

Dumbo /

Pohádkový příběh Walta Disneye, jehož hrdinou je slon Dumbo, je doplněn
autorovými krásnými ilustracemi.

Disney, Walt,

Herkules /

Pohádkové převyprávění staré řecké pověsti o silákovi Herkulovi provází barevné
ilustrace z dílny W. Disneye. Knihu doplňuje CD, vhodné pro mladší školní věk.

Disney, Walt,

Kniha džunglí :

Disney, Walt,

Obrázkový slovník
anglicko-český /

Disney, Walt,

Šípková Růženka /

Disney, Walt,

Velký obrázkový slovník
anglicko-český /

Disney, Walt,

Velký obrázkový slovník
německo-český

Obrázkový slovník pro děti přináší tematicky uspořádanou základní slovní zásobu v
němčině i důležitá slovní spojení.

Disney, Walt,

Vládci savany /

Další výprava kačera Donalda a jeho tří synovců-kačírků vede do africké savany.

Doskočilová, Hana,

Krtek a paraplíčko /

Povídání pro nejmenší o tom, co všechno si krteček a jeho kamarádi užili s
nalezeným parapletem.

Ďuríčková, Mária,

Janek Hrášek /

Ďuríčková, Mária,

Sluneční děvčátko :

Dvořáková, Marie

Zvířátková abeceda /

Erben, Karel Jaromír,

České pohádky /

Erben, Karel Jaromír,

Národní pohádky /

Faltová, Věra,

Kocour Vavřinec a jeho
přátelé na cestách /

Gehm, Franziska,

Příběhy malé elfky /

Hevier, Daniel,

Nám se ještě nechce spát Pohádky na dobrou noc o pohádkových bytostech, zvířátkách i obyčejných věcech.
/

Hrubín, František,

Dětem /

Svazky 1-142 1.vyd. 1974 143-152 2.vyd. 1977 | Výbor sestavený ze známých
autorových sbírek veršů pro děti.

Hrubín, František,

Dvakrát sedm pohádek /

Čtrnáct básnických variací na známé pohádky doprovázených ilustracemi Jiřího
Trnky. Pro děti od 5 let.

Hrubín, František,

Pohádky z tisíce a jedné
noci :

Sedm orientálních pohádek převyprávěných pro čtenáře od 7 let. | Veršovaný úvod
seznámí malého čtenáře s rámcovým příběhem krutého krále a krásné i chytré
Šahrazád, která si vyprávěním pohádek zachránila život. Následuje sedm z jejích
příběhů, které svým jazykem, byť v próze, nezapřou velkého básníka. Atmosféru
pohádkového orientu umocňují ilustrace dalšího mistra pohádkového světa, malíře
Jiřího Trnky. Svazky 1-158 r.vyd. 1967, 3.vyd. 159-217 1971, 4.vyd. 218-299 1975,
5.vyd. 300-361 1979, 6.vyd.

Hrubín, František,

Špalíček veršů a pohádek
/

Joneš, Alois,

Jak se Míša ztratil a zase
našel

Karafiát, Jan,

Broučci :

Klontza-Jaklová, Věra,

Pohádky na všední den /

Kopecká, Slávka,

České pohádky /

Známé postavičky W. Disneye předvádějí jednoduché příběhy doma, na ulici i v
přírodě a seznamují tak čtenáře se základní slovní zásobou. | Pojmy jsou
zařazovány do kontextu krátkých vět. V dodatku jsou uvedena obecná pravidla
výslovnosti, časování sloves a množné číslo podstatných jmen. Závěr knihy tvoří
abecední rejstřík. Kniha může být zábavnou doplňkovou pomůckou pro začínající
angličtináře z řad dětí.

Snad všechny děti mají rády kouzelný svět pohádkových příběhů, ve kterém dobro
vítězí nad zlem a každý dostane to, co si opravdu zaslouží. V této knize mají malí i
velcí čtenáři možnost seznámit se nejen s klasickými, ale i s méně známými
pohádkami Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Převyprávění v podání
Zuzany Pospíšilové je moderní a čtivé, takže se snadno necháte vtáhnout do děje.
Žádná pohádková kniha se neobejde bez ilustrací, a tak i tuto knihu provází
originální a poutavé obrázky akademického malíře Otakara Čemuse.

Setkáme se zde s Červenou Karkulkou, kouzelným hrnečkem, Nesytou a čerty,
Ptákem Ohnivákem a Liškou Ryškou, s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým a jako
poslední pohádka je Zvířátka a Petrovští. | Známé české pohádky od K. J. Erbena a
B. Němcové ve zkráceném převyprávění. Pro předškolní děti.
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Krůta, Jan,

Nesmrtelná teta aneb
Rozum a Štěstí krále
Matěje /

Lada, Josef,

Moje abeceda :

Lebeda, Jan,

Pohádkové včely /

Marlier, Marcel,

Tomáš a Alice na cestách
/

Maruna, Jan,

Pohádky a vyprávěnky /

McAllister, Hayden

Modrý a žlutý vláček /

Roztomilé povídání o dvou mašinkách, panu strojvůdci a cestujících Sluneční
dráhou do Údolí květin.

Miler, Zdeněk,

Jak Krtek ke kalhotkám
přišel /

A2 lie | Knížka pro nejmenší děti o krtkovi, který pomocí ostatních zvířátek získal
krásné modré kalhotky s velkými kapsami.

Miler, Zdeněk,

Krtek a Vánoce /

Miler, Zdeněk,

Krtek a zelená hvězda /

Miler, Zdeněk,

Krtek ve městě :

V tomto příběhu o krtečkovi a jeho přátelích lidé vykácejí les a na jeho místě postaví
město.

Miler, Zdeněk,

Krtkovy příhody od jara
do zimy =

Čtyři roční období a čtyři příběhy krtka a jeho zvířecích kamarádů. Dvojjazyčná
knížka pro nejmenší děti.

Němcová, Božena,

Týden pohádek Boženy
Němcové /

Němcová, Božena,

Týden pohádek Boženy
Němcové.

Němcová, Božena,

Z pokladnice našich
pohádek I. /

Nováková, Zuzana,

Natálie není sama /

Petiška, Eduard,

Sedmikráska :

Peyo,

Bezva hry /

Peyo,

Šmouloplán /

Pospíšilová, Zuzana,

České lidové pohádky /

Pražáková, Hana,

Případ Petr /

Prokof'jev, Sergej
Sergejevič,

Popelka

Rabasová, Markéta

Kouzelné příběhy na
dobrou noc /

Renč, Václav,

Perníková chaloupka /

Veršovaná klasická pohádka s ilustracemi Jiřího Trnky. | Že Jeníček s Mařenkou
strčí ježibabu do pece všichni vědí, ale o skřítcích, kteří žijí v lese a dalších
kouzelných bytostech si přečteme ve snivých verších plných fantazie. Kniha je
oceněna Nadací Zlatý fond české literatury pro děti a mládež.

Říha, Václav,

Dvanáct pohádek z
onoho světa /

Pohádky na biblické motivy dobra a zla, které docházejí odplaty především
prostřednictvím onoho světa. | Starosvětským teplem, lidskostí a leckdy i humorem
dýchají obrázky i samotné příběhy Pána Ježíše a sv. Petra, kteří putují člověčím
světem, čertů, přeta- hujících se o lidské duše, a především lidí - dobrých i
sobeckých, chamtivých, chudých i bezcitných boháčů, vždy spravedlivě dle zásluh
odměňovaných. A3 JB

Scheinpflugová, Olga,

Pohádky /

Seifertová, Lucie,

Pražský hrad a jeho
tajemství /

Seifertová, Lucie,

Tajemné hrady a zámky
království českého /

Zábavná "doplňková kniha" k slabikáři spojuje lidové říkanky s barevnými obrázky
nár. umělce Lady, vytvářenými přímo pro ty nejmenší čtenáře, kterým se snaží co
nejvýrazněji přiblížit všechna písmena abecedy.

Čtvrtá část encyklopedické řady klasických pohádek Boženy Němcové.

Komiksové zpracování příběhů známých modrých skřítků. Vhodné pro mladší školní
věk. | Několik příběhů, kde jeden ze šmoulů má touhu vzlétnout. Ale kdo mu
přišmoulí správný stroj a co vše provede zlý Gargamel? Dále pak něco o šmoulích
pamlscích, maskovaném šmoulovi Šmoulošíkovi, o psí šelmě Puppym a legrácky
šmouly Šprýmaře. V závěru knihy jsou uvedeny informace o autorovi modrých
trpaslíků, Pierru Cullifordovi a vysvětlení, jak tyto postavičky vlastně vznikly.

Příběh citlivého chlapce s bohatou fantazií, který se přes mnohé nezdary
propracovává k uznání ve školním a pionýrském kolektivu.

Knížka s plastickými obrázky o Pražském hradě a jeho tajemstvích. Vtipnou formou
se děti seznámí s pověstmi i skutečnými událostmi týkající se historického vývoje
Pražského hradu.
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Semelková, Jana,

Pohádkový zvoneček /

Šimková, Božena,

Krkonošská pohádka /

Skála, František

Jak Cílek Lídu našel /

Sládek, Josef Václav,

Nejmenším /

Výběr Sládkových veršů pro nejmenší.

Šrut, Pavel,

Bob a Bobek v létajícím
klobouku /

Díky tomu, že se z obyčejného klobouku náhle stane klobouk létající, mohou se
tentokrát králíci podívat na nejrůznější místa, kam by se za normálních okolností
nedostali. Stanou se hvězdami z reklamy, užijí si dobrodružství v supermarketu a
udělají pár dobrých skutků. Létající klobouk je zanese dokonce až do Afriky, kde se
mj. seznámí s želvou a se zmijákem písečným. Knížka je vhodná pro děti od 6 let.
A3 ZM | Šest nových příběhů Boba a Bobka - dvou nerozlučných králíků, kteří spolu
bydlí ve starém klobouku.

Stanovský, Vladislav,

Budulínek /

Štětinová, Dagmar,

Nejhezčí z pohádek staré
Evropy /

Výbor převyprávěných pohádek z nejrůznějších koutů Evropy, včetně tří českých.
Pro děti mladšího školního věku. | Do knihy byla zařazena např. pohádka norská, o
ženě, která musela mít vždycky poslední slovo, bulharská, z níž se dozvíme, proč
psi honí zajíce, nebo třeba moldavská, o princezně, jež si chtěla vzít za muže
Slunce. Nalezneme zde také pohádky české - o kouzelném hrnečku, který vařil
výbornou kaši, o Krakonošových dobrých skutcích, o hejkalovi a sedmi krkavcích.

Strasser, Todd,

Kniha zloduchů :

Osm příběhů o nejodpornějších a bezcitných zloduších. Určeno pro nejmenší,
ilustrace z dílny Walta Disneye. | V knize se dočteme o zlé královně, která chtěla
zničit život mladičké Sněhurce, o bezcitné Cruelle De Vil, která chce zlikvidovat
malé dalmatiny, o zlé víle, které se podaří uspat Šípkovou Růženku na několik let, o
čarodějnici Uršule, která chce zničit vílu Arielu a mnoho dalších. Příběhy doplňují
básničky, které si vymýšlejí zloduchové, s jejich výstižným portrétem.

Středa, Ludvík

Matěj a jeho svět /

Krátké, většinou humorné příběhy, v nichž malý Matěj poznává svět kolem sebe členy rodiny, blízké věci i město, ve kterém žije

Svěrák, Zdeněk,

Tatínku, ta se ti povedla /

Maminka má příliš mnoho práce, a proto poprosí tatínka, aby večer dětem vyprávěl
pohádky místo ní. Napoprvé tatínek příliš neuspěje. Petřík a Petruška totiž nechtějí
žádné známé pohádky, ani nechtějí předčítat z knížky. Touží po příbězích o
zdánlivě obyčejných věcech kolem sebe. A tak se tatínek vydá do pohádkového
kraje Českého ráje, aby tam nalezl správnou pohádkovou inspiraci. Text doprovázejí
ilustrace A. Borna. | Vyprávění o tom, jak je někdy obtížné vyprávět svým dětem
vlastní pohádky. Knížka je vhodná pro začínající čtenáře.

Vaňková Přibylová, Jitka

Vyprávění od starého
dubu /

Viewegh, Michal,

Krátké pohádky pro
unavené rodiče /

Wagnerová, Magdalena,

Žabina & spol. /

Werich, Jan,

Fimfárum /

Závada, Vilém,

Naše pohádky /

Pohádky o sporech moudrého a spravedlivého Krakonoše se zlostným a závistivým
Trautenberkem. | Trautenberk je malý pán, místo zámku má chalupu a slouží mu jen
jedna děvečka a jeden pacholek, Anče s Kubou, kteří se mají rádi, a dobrosrdečný,
ale bojácný hajný. Malé panství závistivého a lakomého Trautenberka sousedí s
panstvím vládce Krkonoš Krakonošem. Trautenberk Krakonošovi jeho panství závidí
a tak dochází k neustálým sporům, ale zlý Trautenberk je vždy po zásluze
potrestán. Knihu doplňují fotografie z televizních večerníčků. A3 VM

Dětský příběh o jedné obyčejné české rodině, ve které žijí dvě malé holčičky, Bára a
Sára, tatínek herec a maminka lékárnice. | V jednotlivých příbězích prožije malý
čtenář "všední" kratochvíle malé Sáry a Báry, výlety po skoro-Itálii prostřednictvím
maminky, která umí mluvit italsky, jak šel unavený tatínek spát na střechu, než aby
poslouchal štěbetání svých holčiček, nebo co všechno může maminka dostat od
Ježíška.

Klasické pohádky B.Němcové vypravuje dětským čtenářům básník Vilém Závada.

