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Astrid, Desbordes:  Mám tě ráda 

Praha: Axióma, 2016, 38 s. 

Tato půvabná knížka je něžnou mozaikou každodenních okamžiků, které spolu sdílí maminka a její 

dítě a všechny tyto chvíle jsou příležitostí k vyjádření lásky. Humorně i poeticky, ale vždy s přirozenou 

lehkostí a fantazií si Astrid Desbordes pohrává na každé dvoustraně s protikladnými situacemi, jejichž 

poselství je jednoduché a jasné: mateřská láska je trvalá a bezpodmínečná. 

http://www.axioma.cz/obchod/mam-te-rada/, 2/19/2018 

 

Astrid, Desbordes:  Mám tě ráda sestřičko 

Praha: Axióma, 2016, 33 s. 

„Jednoho dne mi rodiče prozradili, že budu mít sestřičku. I když si vůbec nevzpomínám, že bych si jim 

o ni někdy říkal, měl jsem radost,“ začíná své vyprávění Adámek, hrdina úspěšné knihy Mám tě ráda. 

Adam už trochu povyrostl a připravuje se na roli staršího sourozence, což představuje kromě těšení 

se i spoustu otázek a nejasností, kterým je třeba přijít na kloub. Sestřička roste, občas doma zabírá 

trochu víc místa, než se Adámkovi líbí, ale stává se z ní nepostradatelná parťačka k vymýšlení zábavy. 

I přes všechny obavy a chvilkovou žárlivost se z Adama nakonec stává hrdý starší sourozenec. V 

úvodu knihy jsou připraveny prázdné řádky, do kterých mohou děti napsat svému sourozenci 

věnování. 

http://www.axioma.cz/obchod/mam-te-rad-sestricko/, 2/19/2018 

 

Astrid, Desbordes:  Co mi řekl táta 

Praha: Axióma, 2017, 36 s. 

„Adámek s tátou pozorují vlaštovky, které odlétají na druhý konec světa. „Mohl bych se dostat taky 

tak daleko, až budu velký?“ ptá se Adámek. „Určitě, a možná i dál,“ říká táta. Ale co když padne noc, 

co když se zvedne velký vítr? Co když se ztratím nebo se budu cítit osamělý? Jedna za druhou 

poodhalují Adámkovy otázky obavy z neznámé cesty, které my dospělí říkáme život. Tatínek Adamův 

strach netlumí. Vysvětluje, svými slovy mu dodává odvahu a sebedůvěru, aby se nebál objevovat 

svět, aby hledal krásu všude a ve všem, aby svou „loďku“ řídil po svém a právě takovou rychlostí, jaká 

mu bude vyhovovat. Tatínkovy odpovědi uklidňují, osvobozují a především ujišťují chlapečka o tátově 

ničím neohrozitelné lásce. 

http://www.axioma.cz/obchod/co-mi-rekl-tata/, 2/19/2018 

 

Behenský, Petr:  Míca a Mňouk 

Praha: Fragment, 2017, 61 s. 
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Dvě neposedná koťata v jednom bytě? To bude pěkná mela! Mňouk je zvědavý kocourek, který strká 

své roztomilé fousky všude tam, kde tuší nějakou zábavu a dobrodružství. A Míca? Ta se ke každé 

lumpárně vždycky ráda přidá! Vždyť zážitky čekají na každém kroku: při lovu komárů v ložnici, při 

pádu do vany nebo při chytání ptáčků na balkoně. Tak proč toho nevyužít a malinko si nezazlobit. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/mica-a-mnouk-358121, 12/7/2017 

 

Berner, Rotraut Susanne:  Jaro (Léto, Podzim, Zima) 

Praha: Paseka, 2012, 14 s. 

Kniha obsahuje jednoduché příběhy z každodenního života, situace, se kterými se děti setkávají a jsou 

jim známé. Čtenáři se stávají malými detektivy, kteří pomáhají řešit záhady, do kterých se dostávají 

dětští i zvířecí hrdinové. Odpovědi na otázky se přitom skrývají v jiné části celkového příběhu. Kniha 

podporuje fantazii a pozorovací schopnosti dětí, rozšiřuje slovní zásobu a zlepšuje vyjadřování. 

Zábavnou formou pomocí líbivých ilustrací vysvětluje dětem, jak to na světě chodí. Kniha je určena 

pro čtení s rodiči, ale nenudí se s ní ani samotné dítě. 

https://knihy.heureka.cz/jaro-rotraut-susanne-bernerova_2/specifikace/#section, 2/19/2018 

 

Bula, Oksana:  Zubr si hledá hnízdo 

Brno: Host, 2017, 39 s. 

Co dělají zvířátka v zimě? Čím se živí, když všechno zasype sníh? Třeba takový medvěd celou zimu 

prospí. Ó, to by byla krása, zasní se zubr. A tak vyhledá tukoně, kouzelné lesní bytosti, které ukládají 

zvířátka k zimnímu spánku. Podaří se zubrovi tukoně přesvědčit, že by také rád celou zimu prospal a 

probudil se až s prvními paprsky jarního sluníčka? Půvabná obrázková knížka pro nejmenší okouzlí 

jedinečným výtvarným stylem a nezaměnitelnou atmosférou. 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/zubr-si-hleda-hnizdo-1318, 

2/19/2018 

 

Dziubaková, Emilia:  Rok v lese 

Brno: Host, 2017, 28 s. 

Je úžasné, co všechno se dá naučit z knížky beze slov! Ověřeno na dětech malých i velkých. Všechny 

bez rozdílu věku baví hledat na obrázcích příběhy jednotlivých zvířátek a dozvídat se tak o jejich 

zvyklostech. Kdo v noci bdí a ve dne spí? A kdo zaspí celou zimu? Kdo je čistotný a kdo se hrabe v 

odpadcích? Kdo a jak dlouho se stará o svá mláďata? Kdo je vynikající stavitel? Kdo má nejlepší 

spižírnu? Kdo si na koho brousí zuby? 

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/rok-v-lese-1385, 2/19/2018 
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Kšajtová, Marie:  Panenka a auťáci 

Praha: Albatros, 2012, 68 s. 

Malá Barunka ráda skáče přes sloupek s panenkou Blaženkou před domem, kde je krámek s ovocem 

a zeleninou. Do obchodu zboží přiváží pan Jablonka, a zrovna dneska má moc špatnou náladu. A tak 

mu Barunka půjčí panenku, protože Blaženka umí všechny rozveselit. Nejen že se pan Jablonka 

přestane hned mračit i panenka se celou cestu raduje. Vždyť taková úžasná dobrodružství, která ji 

potkají na dalších vyjížďkách s ovocným autem, by doma nezažila. A nikdy by nepotkala tak úžasně 

zajímavé auťáky. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/panenka-a-autaci-140864, 12/15/2017 

 

Machon, Corinne:  Pohádky o sněžných vílách 

Říčany: Junior, 2016, 116 s. 

Víly oblečené v šatech posetých ledovými krystalky, s vlásky stříbřitými jako padlý sníh, vás zvou, milé 

děti, do pohádky. Prožijte s nimi krásné zimní příběhy. V této knížce se dočtete nejen o sněžných 

vílách, ale i o přírodě a zvířátkách v zimě, o přátelství, které zahřeje srdce, a také o veselých oslavách 

v královstvích víl. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pohadky-o-sneznych-vilach-314288, 12/15/2017 

 

Pavel, Čech:  O Mráčkovi 

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2016, 86 s. 

Dětská knížka pro začínající čtenáře plná krásných ilustrací autora. Výprava do dětského světa her, 

snů a představ, kam v této překrásně ilustrované knize společně s klukem z příběhu snadno 

vklouzneme. Nejen nejmenším. 

Jednoho rána se kluk probudí a přemýšlí, s čím by si mohl hrát. Když se podívá z okna, rozhodne se, 

že se vypraví na vzdálený kopec, kam ho to už dlouho táhne. Bude pouštět draka. Nahoře na kopci 

uvidí, že mráčky na nebi stále někam plují a každý vypadá jinak. 

https://www.petrkov.cz/o-mrackovi, 2/19/2018 

 

Šestáková, Zuzana:  Laskavé pohádky od starého dubu 

Praha: Grada, 2017, 96 s. 
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Poznejte opravdové kamarádství jako skřítek Vítek a veverčák Marcel! Oba žijí na lesním paloučku ve 

starém dubu, společně poznávají tajemnou krásu lesa a spolu s dalšími lesními obyvateli zažívají 

různá dobrodružství. Ve výtvarně mimořádné knížce děti okouzlí krásné tušové ilustrace a poetický 

příběh o lásce a přátelství. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/laskave-pohadky-od-stareho-dubu-328267, 12/15/2017 

 

Tullet, Hervé:  Knížka 

Praha: Portál, 2011, 60 s. 

Knížka je knížka, která vám na každé stránce poví, co s ní máte udělat. A pokud ji poslechnete, 

pochopíte, že máte v ruce opravdu neobyčejnou knížku. Stačí jí zatřást, někde poklepat, jinde 

fouknout do barevných puntíků a začnou se dít překvapivé věci… Knížka přirozeně rozvíjí pozornost, 

orientaci na ploše, číselné představy a zrakové vnímání předškolních dětí, připravuje pro čtení a 

psaní, ale rozhýbá, potěší a rozesměje i dospělé. Knížku ve svých knihovnách ocení rodiče 

předškoláků, pedagogové předškolních zařízení a speciální pedagogové. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/knizka-77806, 12/15/2017 

 

Tullet, Hervé:  Barvy 

Praha: Portál, 2015, 64 s. 

Nová kniha autora oblíbené Knížky nás originálním a hravým způsobem vtahuje do světa barev, jejich 

kombinací a míchání. Stránky plné barevných otisků prstů, skvrn a šmouh rozvíjejí dětskou 

představivost, vedou je k poznávání barev a možností jejich míchání a vybízejí k tomu, strávit s 

hravou knihou veselé chvíle. 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/barvy/, 2/19/2018 

 

Vhrsti, Vhrsti:  Už se nebojím tmy 

Praha: Mladá fronta, 2007, 52 s. 

Pohádkový příběh pro nejmenší s ilustracemi. V této dětské knize předkládá aktuální a originálně 

zpracovanou variaci na téma strašidel a boje se strachem.. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/uz-se-nebojim-tmy-26618, 2/19/2018 

 

Wechterowitz, Przemyslaw:  Obejmi mě, prosím 

Brno: Host, 2017, 35 s. 
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Úplně ze všeho nejlepší je někoho obejmout. A svět se hned stane krásnějším. Jednoho rána prozradí 

táta Medvěd svému synkovi tajemství: nejbáječnější způsob, jak prožít krásný den, je někoho 

pořádně obejmout. Medvídka okamžitě napadne: Tak pojďme obejmout našeho souseda pana 

Bobra! A taky slečnu Lasičku! Zajíce! Vlka! Housenku! Než zapadne slunce, táta se synkem obdarují 

svým vřelým objetím každého obyvatele lesa. Opravdu každého? Nebo snad přece jen na někoho 

zapomněli? Dojemný příběh o tom, že prosté objetí – pokud je skutečně od srdce – dokáže zázraky. 

Zkuste to. Obejměte své dítě, společně si čtěte a smějte se roztomilým a vtipným obrázkům. 

Kniha získala Literární cenu hl. m. Varšavy 2014 a ocenění White Ravens 2014.  

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/pro-deti-a-mladez/obejmi-me-prosim-1378, 

2/19/2018 

 

Weitze, Monika:  Jak bylo malé růžové slůně jednou velmi smutné a jak 

všechno dobře dopadlo 

Praha: Thovt, 2005, 28 s. 

Ze šťastného slůněte se stane smutné a nešťastné stvoření, když se jeho rodina přestěhuje na jiné 

místo a ono přijde o nejlepšího kamaráda. Až moudrá sova mu dá rady, které ho vrátí do života. 

Knížka laskavým způsobem pomáhá dětem v tíživých životných situacích. V případě změny, 

přestěhování, ztráty starých kamarádů, vyrovnání se s novou situací. 

http://www.bibliohelp.cz/knihy/jak-bylo-male-ruzove-slune-jednou-velmi-smutne-jak-vsechno-

dobre-dopadlo, 2/19/2018 

 

Weningerová, Brigitte:  Dítě je dítě 

Praha: Albatros, 2012, 32 s. 

Poté, co se po tatínkovi Žabákovi a mamince Žabákové slehla zem, dvě jejich malé žabičky zůstaly 

opuštěné. Paní Kosová, pan Krtek a pan Ježek by jim rádi pomohli, ale žádný z nich neví jak. Pak se ale 

objeví maminka Myšková a rozhodne se o žabičky postarat se slovy: „Dítě je dítě. A všechny děti 

potřebují střechu nad hlavou, místo na hraní, dobré jídlo a někoho, kdo je má rád!“ Všichni společně 

se malé žabičky postarají. 

http://www.thovtknihy.net/products/dite-je-dite/, 2/19/2018 

 


