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Baddiel, David: Ovladač lidí
Praha: Albatros, 2016, 357s.
Jaké by to bylo, mít stejné schopnosti jako váš oblíbený počítačový hrdina? Představte si, že se vám
dostane do ruky kouzelný videoherní ovladač! Když s ním zamíříte na kohokoliv, kdo má na ruce
kouzelný náramek, a myslíte u toho na svoji oblíbenou hru, jako je třeba Minecraft nebo FIFA,
můžete svého kamaráda ve skutečném světě ovládat úplně stejně jako na obrazovce! Přesně to se
stane dvojčatům Fredovi a Ellie. Ale co až se kouzelný ovladač vybije? Co pak?

https://www.kosmas.cz/knihy/219809/ovladac-lidi/, 17. 1. 2017

Blobel, Brigitte: Ty máš ale odvahu
Praha: Amulet, 1999, 148 s.
Poutavá a napínavá knížka o šikaně a násilí ve škole a obraně proti nim. Desetiletý Niko viděl, jak
starší kluci bijí jeho kamarádku Julku. Zrovna ale dělá něco, co se nesmí. Má čím dál větší strach.
Sebere odvahu, přizná svůj podvod, aby pomohl kamarádce? Příběh o odvaze, odpovědnosti a
poctivosti, který se vlastně může stát každému z nás.
Vlastní anotace

Brat, Roman: Můj anděl se umí prát
Brno: Cpress, 2014, 95 s.
Hrdinou tohoto nevšedního a velmi aktuálního příběhu je jedenáctiletý Oskar - hubený, slaboučký
kluk v brýlích, který je ještě ke všemu slušný. Jeho vzhled přímo vyzývá k tomu, aby ho dva silnější
nahlouplí spolužáci mlátili a všelijak ponižovali. Oskar zásadně nežaluje a snaží se tuto situaci
zvládnout vlastním důvtipem. Jediný přítel, kterému se může svěřit, je anděl Oskariel. Každý má přeci
svého anděla strážného…nebo ne? Ten Oskarův je totiž trenér karate.
Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/194853/muj-andel-se-umi-prat/, 12. 1. 2016
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Drijverová, Martina: Tajemné a kouzelné stromy
Brno: Edika, 2016, 87 s.
Stromy a keře se mohou dožívat až několika stovek let. Rostou na zemi a zažívají s lidmi různá období.
Není divu, že jsou opředeny rouškou tajemství a kouzelnou mocí. Proč se lidé klanějí dubu, jaký
význam měl pro Řeky černý bez, jakým symbolem byla olše u Germánů? Pověsti a legendy z dávných
časů vás zavedou do kouzelného světa a přiblíží léčivou moc přírody.
Vlastní anotace

Fischerová, Daniela: Tetovaná teta
Praha: Meandr, 2015, 128 s.
Tetovaná teta je sbírka nonsensových básniček. Je chytrá, hravá, vtipná a začíná od velmi
jednoduchých útvarů – od nonsensových her s jazykem pokračuje až k poněkud náročnějším básním.
Najdeme tu tyto kapitoly: Podivní příbuzní, Zvěřinec, Žrouti, Říkadla a Malé příběhy. Básničky
doprovází humorné a smysl dokreslující ilustrace Jaromíra Plachého.
www.meander.cz, 2. 2. 2016

Fučíková, Renáta: Karel a rytíři
Praha: Mladá fronta, 2016, 162 s.
Kniha potěší především milovníky historie a dobrodružství a také ty, kteří čtou rádi pověsti.
Renomovaná autorka vypráví příběhy slavných hrdinů, takže se tu setkáme s císařem Karlem Velikým,
králem Artušem nebo českým knížetem Václavem. Renáta Fučíková je také autorkou osobitých
ilustrací.
https://www.kniha.cz/karel-a-rytiri/, 2. 12. 2016
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Gleitzman, Morris: Kdysi
Praha: Argo, 2016, 164 s.
Polsko, píše se rok 1942. Kdysi žil Felix s rodiči, kteří provozovali knihkupectví, ve městě. Kdysi bylo
všechno v pořádku. Teď mu bude deset, a už přes tři roky žije v katolickém sirotčinci v horách, ačkoli
je žid a ačkoli není sirotek. Rodiče ho zde ukryli, aby ho zachránili před koncentračním táborem. Felix
je nejdříve veselý, postupně však chápe svoji situaci a dozvídá se, co se vlastně děje. K napsání
příběhu autora inspiroval osud Januse Korczaka (1878-1942), polského židovského lékaře, který
pomáhal vést sirotčinec pro dvě stovky židovských dětí. Když německé úřady počátkem srpna 1942
nařídily transport dětí do vyhlazovacího tábora Treblinka, Korczak se rozhodl, že půjde s nimi,
přestože nemusel. V Treblince byli všichni zavražděni v plynových komorách. Kniha o odvaze a naději,
inspirovaná skutečným příběhem.
http://www.argo.cz/knihy/217671/kdysi/, 2. 12. 2016

Heinlein, Sylvia: Bláznivá teta a já
Praha: Mladá fronta, 2013, 118 s.
Co znamená vlastně „normální“? Vtipný příběh o velkém přátelství a nemalých předsudcích.Sára má
skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale rozhodně s ní není nuda. A na rozdíl od jiných dospělých
poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na návštěvu.
Měla by se prý chovat normálně a kamarádit se radši se stejně starými dětmi.
Vlastní anotace

Hendrych, Josef: Dvojčata na stopě
Praha: Fragment, 2016, 96 s.
Už to vypadalo na obyčejné prázdniny plné sportu a koupání a dvojčata Kája a Petr byli ve svém živlu.
Potom ale došlo v poklidném městečku na Vysočině k vloupání do muzea. Zloději ukradli cenné
exponáty. Kája a Petr se rozhodnou řediteli muzea Holému pomoci. Dostávají se jim do ruky noviny
ze záhadnými šiframi, začíná veliké dobrodružství, ve kterém chlapcům půjde i o život. Napínavá
detektivka plná záhad a luštění, do kterého se mohou čtenáři sami zapojit.
https://www.kosmas.cz/knihy/216839/dvojcata-na-stope-zahada-v-muzeu/, 2. 12. 2016
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Hrnčíř, Svatopluk: Karavana bratranců
Praha: Albatros, 2016, 156 s.
Letní dobrodružný příběh dvou bratranců Kuby a Vráti, kteří se vydávají na kolech k dědečkovi do
Jizerských hor na prázdniny.
Vlastní anotace

Kratochvíl, Miloš: Zajatci stříbrného slunce
Praha: Triton, 2015, 94 s.
Víte co se děje ve městě, které jste rozbořili svou počítačovou hrou? Já z toho města jsem. Pojďte
tam se mnou … kde je hranice virtuálního a reálného světa v mysli kluka, kterého rodiče nechají sedět
od rána do večera u bojových her? A existuje vůbec?
Slovo autora: Už jsem četl dost nesmyslů v českém mainstreamu o tom, že střílečky na počítači
dětem neškodí. Mluvil jsme s mnoha postiženými dětmi i dospělými, kteří skoro beznadějně propadli
počítačovým hrám a vím, jak krutě se na nich jejich rodiče podepsali, jak krutý svět jim připravili svou
neschopností zavčas pochopit důsledky jejich virtuálního blbnutí. Naučené vnímání světa v dětství,
doprovází člověka po celý jeho život. Nepodceňujme tuto skutečnost!!
http://www.kosmas.cz/knihy/178830/blazniva-teta-a-ja/, 2. 12. 2015

Lowery, Mark: Jak mi kobliha s marmeládou zničila život
Praha: Argo, 2016, 240 s.
Máte-li rádi břitký, suchý anglický humor, nemusíte ani být dítě, abyste si zamilovali příběhy
kultovního britského humoristy Marka Loweryho. Hlavní hrdina jeho nové knihy, Roman, je třídní
lůzr, suchar a typický mamánek s děsně trapnou maminkou, která ho přehnaně opečovává. Roman v
ničem zvlášť nevyniká, ale pozor: miluje koblihy, zvlášť ty s malinovou náplní. Kobliha potají ukrytá v
kapse bundy rozpoutá celou sérii nešťastných příhod, které milému hrdinovi udělají ze života peklo
na zemi. Skvělé!
http://www.argo.cz/knihy/213286/jak-mi-kobliha-s-marmeladou-znicila-zivot/, 2. 12. 2016
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Pearson, Luke: Hilda se vrací
Praha: Paseka, 2016, 96 s.
Komiksy o modrovlasé holčičce Hildě lze doporučit malým i velkým dětem i dospělým. Dva první
příběhy se odehrávají na samotě v horách, v dalších se Hilda s maminkou přestěhuje do rušného
města Trolberg. Při jejich dobrodružstvích ji doprovází věrný Větvík. Hilda má srdce na pravém místě,
je odvážná a chytrá. Musíte si ji zamilovat. Výtvarně i obsahově skvělý komiks.
http://www.databazeknih.cz/knihy/hilda-se-vraci-311664, 2. 12. 2016

Pennypacker, Sara: Klementýnka
Brno: Cpress, 2016, 107 s.
Série. Sympatická Klementýnka nedokáže sedět potichu a spořádaně ve škole. Skoro ob den ji posílají
do ředitelny. Zato neustále oplývá skvělými nápady a je ochotná každému pomoci. Tak třeba své
kamarádce Margaretě pomohla dostat lepidlo z vlasů tak, že jí je ostříhala. Jaký talent předvedla na
školní besídce a proč se rozhodla stát vegetariánkou? Klementýnka nás dokáže překvapit a rozesmát
skoro na každé stránce.
Vlastní anotace

Peroutková, Ivana: Kristián a kocour TEO
Praha: Albatros, 2015, 117 s.
Kristián žije jen s maminkou a kocourem Teem. Jednoho dne se maminka nevrátí z práce, nebere
mobil a Kristián vůbec netuší, co s ní je. Protože se bojí, že sousedka udá, že žije sám a bude muset do
dětského domova, sbalí si svoje věci a krmení pro kocoura a odchází z domu. Zabydluje se u řeky,
předvádí turistům kocourovy legrační kousky a za získané peníze si vždy koupí trochu jídla. Ví ale, že
takhle nemůže žít napořád.
https://search.mlp.cz/cz/titul/kristian-a-kocour-teo/4180794/, 2. 12. 2015
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Sepúlveda, Luis: O rackovi a kočce, která ho naučila létat
Praha: Rybka Publisher, 2006, 128 s.
Světově proslulý spisovatel Luis Sepúlveda kdysi slíbil svým dětem, že pro ně napíše příběh, který je
naučí, jak lépe poznat svět, mít ho rád, a tak o něj pečovat s větším porozuměním. Vyprávění, které
znají čtenáři v mnoha zemích světa. Racek Kenga uvízl v černé mazlavé ropě, doletí do nejbližšího
přístavu a před zraky užaslého kocoura Zorbase snese své poslední vejce. Zorbas slíbí umírajícímu
rackovi, že mládě vychová. Kocourovi s nezlomným smyslem pro čest pomáhají všechny kočky z
přístavu. Příběh o toleranci, přátelství, odpovědnosti a síle lásky, která dokáže překlenout všechny
rozdíly.
Vlastní anotace

Slabý, Zdeněk, Karel: O mužíčkovi, který zastavil pražský orloj
Praha: Grana, 2015, 56 s.
Pohádka a Staré Město pražské, to zní kouzelně. Přečtěte si nejkrásnější pražskou pohádku o malém
mužíčkovi, který si oblíbil porcelánovou panenku a chodíval za ní do malého krámku na Starém
Městě. Úchvatný pohádkový příběh od držitele Zlaté stuhy za celoživotní přínos literatuře pro děti a
mládež.
http://www.databazeknih.cz/knihy/o-muzickovi-ktery-zastavil-prazsky-orloj-265564, 2. 12. 2015

Staintonová, Ketos: Lucinka a vánoční přání
Praha: Albatros, 2016, 80 s.
Vánoční příběh devítileté Lucky a obyvatel malého anglického městečka, uprostřed jehož náměstí
stojí stará vysoká borovice. Právě na ni má každý obyvatel pověsit své přání. Přijde ale veliký vítr a
přání roznese po celém městě. A začnou se dít divné věci. Proč Lucinčin pes Žolík najednou mluví,
kam se poděl tatínek? Všechny záhady musí Lucinka s bráškou Jakubem vyřešit do štědrého dne.
Vyprávění o tom, že největší přání jsou ta nejjednodušší.
Vlastní anotace

Str. 8

Stanton, Andy: Jste špatný člověk, pane Gumo
Praha: Brio, 2012, 163 s.
Příběh o holčičce Páje, vzteklé víle, která bydlí ve vané, psovi a podivném řezníkovi. Pro všechny, kteří
mají rádi legraci a podivnosti.
Vlastní anotace

Tashjian, Janet: Žil jsem komiksem
Praha: Albatros, 2016, 210 s.
Třetí díl humorné série Janet Tashjianové. Do třídy Dereka Fallona nastoupí nový kluk. Jmenuje se
Umberto a je na vozíku. A protože Derekova rodina vychovává malou asistenční opičku jménem
Frank, Derek chce vycvičit Franka pro nového spolužáka. Jenže Umberto o žádnou pomoc nestojí.
Brzy si začne z Dereka utahovat a krást jeho nápady na komiksy. Jak si s tím Derek poradí?
https://www.knihacek.cz/albatros/zil-jsem-komiksem/, 2. 12. 2016

Telgemeierová, Raina: Úsměv
Praha, Litomyšl: Paseka, 2015, 219 s.
Raina je obyčejná holka s obyčejnými problémy. Tedy do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o přední zuby! V případě dospívající teenagerky se chybějící chrup rovná naprosté tragédii. Chudák
Raina si musí projít strašidelnou cestu po dentistických ordinacích, kamarádky nemají pro její novou
vizáž moc pochopení, ale co teprve tomu řeknou kluci! Román založený na skutečné životní
zkušenosti autorky, patří nejlepším komiksům pro dospívající čtenáře. Získal mimo jiné Eisnerovu
cenu, tedy "komiksového Oscara", i první místo na žebříčku bestsellerů deníku New York Times.
www.paseka.cz/telgemeierova-raina-usmev/produkt-4223/, 2. 12. 2015

Vít, Arnošt: Mlsná štika a jiné příběhy
Praha: Mladá fronta, 2015, 121 s.
Bajky podle Ezopa, La Fontaina a Krylova, ilustrované dětmi.
Vlastní anotace
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Vrána, Pavel: Strašidla Žižkovem povinná
Praha: Triton, 2016, 152 s.
ěříte na strašidla? A bojíte se jich? Nemusíte! Ne každé strašidlo je totiž strašlivé, jsou i strašidla
dobromyslná a některá dokonce i legrační! Učí nás smát se, a to je ještě lepší než se bát. Spřátelme se
s nimi, nebo se alespoň naučme žít s nimi v míru.
http://www.tridistri.cz/strasidlazizkovempovinna, 2. 12. 2016
Vlastní anotace

Walliams, David: Dědečkův velký útěk
Praha: Argo, 2016, 456 s.
Jackův děda je už starý a zmatený: Když jde do obchodu, zapomene si přezout papuče. Jí jen
konzervy, z kterých vytváří nepoživatelné míchanice. Často si nemůže vzpomenout, jak se Jack
jmenuje. Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům v slavné bitvě
o Anglii. Kniha pro vyspělé čtenáře.
https://www.kosmas.cz/knihy/218090/dedeckuv-velky-utek/, 2. 12. 2016

Webb, Holly: Emily Pírková
Praha: Albatros, 2015, 2016, 191 s.
Série. Emily vyrůstá s rodiči a sourozenci v domě plném lásky. Jednoho dne rodiče Emily prozradí, že
je adoptovaná, a že celá rodina jsou víly. Jejich dům střeží vstup do jiného světa a je tak prodchnut
kouzly, že i Emily, která v něm žije, získala malou kouzelnou moc. Díky ní se náhle ocitla ve světě víl.
Ale i jediná návštěva může spustit lavinu nebezpečných událostí. Proč chtějí zlé víly získat Emily do
své moci? Opravdu chce Emily najít svou pravou matku? Příběh pro dívky okořeněný špetkou magie.
Vlastní anotace

