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Absolventi školy v roce 2006 

Se zveřejňováním svých referátů na 
internetových stránkách jsme začali v únoru 
2006. Žáci 5. ročníku sem stihli zapsat své 
referáty, které si připravili ve 2. pololetí 
školního roku 2005/2006. 
Každý ze žáků četl knihy podle svého výběru, 
tedy ty, které se mu líbily a které chtěl poté 
představit a doporučit svým spolužákům. 
Představení knihy probíhalo v komunitním kruhu 
hned po zahájení vyučování. Na nástěnku a poté 
do svého portfolia si žáci vždy připravili list, na 
kterém knihu představili spolu s obrázkem. 
Z listu následně přepsali všechny údaje na 
počítači a mailem zaslali vyučujícímu, který je 
vložil na webové stránky. Obrázek jsme 
oskenovali a poté zpracovali v grafickém 
editoru. 
Ve třídě jsme měli zavěšen čtenářský strom, na 

který si každý referující postupně přilepoval barevné listy přehnuté na polovinu. Do 
první části zapsal své jméno a do druhé části název knihy, kterou přečetl. 

 

Štěpánka Boušková 

Správná pětka (Pětka u moře) 

Nakladatelství Egmont ČR, s.r.o. 
Místo a rok vydání – v Praze roku MMI (2001) 
Počet stran – 144 
Jak dlouho jsem knihu četla – 23 dnů 
Autor – Enid Blytonová, napsala další knížky, například Tajná 
sedma, Hádanky 
Přiřazení – dobrodružná kniha 
Děj knihy 
Čtyři děti s jedním psem se rozhodly, že se o velkých 
prázdninách vypraví na Tremannonskou fannu, kde se 
ubytují u paní Penruthlanové a pana Penruthlana. Setkaly se tu s klukem, který se 
jmenoval Yan. Nejdříve se jim nezamlouval, ale nakonec se s ním spřátelily. Yan je 
zavedl ke svému dědečkovi, který jim vyprávěl, jaké příběhy se odehrály 
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u "Valkýřské věže". Na farmu také zavítali "stodolníci" (to jsou lidi, kteří hrají 
humorné představení ve stodole). 
Dva z kluků, Julian a Dick, se skoro každý den chodili dívat na světlo z věže: Večer 
se oba dívali na světlo z věže. Divili se, kdo může rozsvěcet světlo. Šli tou cestou, 
kterou chodívali pořád. Najednou se tam objevil nějaký muž. Byl to pan 
Penruthlan, a1e kluci ho nepoznali. Pan Penruthlan si myslel, že to jsou nějací 
zloději, a tak po jednom sáhl. Zrovna po Dickovi. Stiskl ho tak hodně, že mu bolestí 
tekly slzy. Dick začal křičet "Pomoc!" 
A jak to bylo dál? To se dočtete, když si pořádně přečtete tuto zajímavou knihu. 
O něčem se poučíte, něco vám připadne směšné. Ale to už nechám na Vás, jak se 
bude líbit. 
Čím je kniha zajímavá? Je tam hodně DOBRODRUŽSTVÍ. 
Vlastní názor na knihu – moc mě zaujala, líbila se mi, dostala jsem jí k Vánocům. 
Chtěla jsem se o ní dozvědět něco víc. 
 

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko 

Nakladatelství – Albatros, a. s. 
Místo a rok vydání – Praha, 2001 
Počet stran – 224 
Knihu jsem přečetla celou. 
Autor – Miloš Macourek 
Fotografie z filmu – Tomáš Martínek a Dalibor Michalčík 
Děj knihy 
Devítiletý Jakub Řeháček seděl v obývacím pokoji na 
gauči a čekal na televizní večerníček. Když se konečně 
dočkal, tak se Mach a Šebestová rozhodli, že se podívají do skutečného světa. 
Poprosili kouzelné sluchátko, aby se do toho skutečného světa podívali. Sluchátko 
to zařídilo. A co čert nechtěl, objevili se zrovna u Řeháčkových v obývacím pokoji. 
Babička se ohromně lekla, ale po chvilce se z toho vzpamatovala. Šebestová 
uviděla, jak na gauči leží časopis, na jehož titulní straně byla fotografie Žofie II. 
a jejího manžela vévody Alberta. Po večerníčku běžel v televizi přímý přenos ze 
Savojska. Byla tam Žofie II. a Šebestová si chtěla sáhnout na její korunu a chtěla 
vědět, jestli je ta koruna opravdu pravá. Tak poprosila kouzelné sluchátko, aby 
k Šebestové doručilo Žofii II. To se také stalo. 
Mach a Šebestová museli chodit do školy, tak z Jonatána psa udělali Jonatána 
tatínka. Řekli mu, co vše musí udělat a co zase nesmí. Savojská královna se 
zamazala, takže jí babička musela dát její róbu do čistírny. Královna si u babičky 
zvykla a líbilo se jí u ní. Mezitím, co Mach, Šebestová a Jakub byli ve škole, zlobivý 
Ludvík Rykl sebral kouzelné sluchátko a vykouzlil si s ním zlobivé dva kluky – 
Pažouta a Horáčka z televizního večerníčku. A aby toho nebylo málo, tak sebrali 
i postavičku čínského kluka Lina Wanga. 
A víte jak to bylo dál? Poradím Vám jenom jedno. Přečtěte si tuto knihu a dozvíte 
se, jak to dopadlo. 
Přiřazení knihy – srandovní, dobrodružná. 
Názor na knihu – Ležela dlouho v knihovně, tak jsem si jí přečetla a pobavila jsem 
se. 
Kniha je od 6 let a doporučila bych jí Jirkovi Koubovi, Martinovi Šustrovi, Jitce 
Stehnové a Nele Seidenglancové. 
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Eliška Liška a Hip Hop Band 

Autor – Christian Bienek 
Ilustrátorka – Olga Franzová 
Nakladatelství – Amulet, s.r.o. 
Místo a rok vydání – Praha 2002 
Z německého originálu Karo Karotte und die Kaugummi – Kids 
přeložila Jana Kudělková. 
Přiřazení – dobrodružná, zábavná, dívčí. 
Počet stran – 90, přečetla jsem ji celou. Je určena pro 
čtenáře od 7 let. 
Děj knihy 
Eliška má přezdívku "Liška“ kvůli tomu, že má rezaté vlasy. Má i nového 
sourozence, bratříčka Valdu. Jednou se s ním šla projet po parku a uviděla hlouček 
lidí, kteří se dívali na něco, co Eliška dosud neviděla. Byl to tanec, při kterém se 
tělo muselo pořádně pružit jako guma. Lišku to moc zaujalo, tak se šla zeptat, 
jestli se to také nemůže naučit. Beňda což byl kluk, který tento tanec prováděl, 
souhlasil. Eliška nechtěla říci svým kamarádkám o tom, co v parku zažila, ale 
nakonec se to dozvěděli a na Lišku se nezlobili. Ve škole se dokonce přihlásili na 
vystoupení na školní besídku. Proto s kamarádkami trénují a starají se o malého 
Valdu a také se těší na to, jak se předvedou před kluky ze třídy, poněvadž se jim 
věčně jen pošklebují. 
A co všechno spolu ještě zažijí? Jestli se chcete dozvědět více, jak to všechno 
dopadlo, přečtěte si tuto knihu a určitě se s ní pobavíte a obrázky Vás také 
rozesmějí. 
Postavy – Eliška Liška, Valdík, Táňa, Dora, Ester, Ajla, Alex, Ludvík, Jonáš, pan 
učitel Schwarz, Melanie. 
Můj názor na knihu – kniha se mi moc líbila, pobavila mě a brzy se k ní vrátím. 
Komu bych doporučila – Jitce, Nele, Verče, Anetě. 

 

Miloslav Dolan 

Superman 

Nakladatelství: SPN Praha 
Místo a rok vydání: Praha 1988 
Edice: Kamarád 
Počet stran: 308 
Napsal: Andrej Molčanov. Narodil se v roce 1953, 
původním povoláním je fyzik. 
Ilustroval: Jiří Jirka 
Druh literatury: sci-fi 
Děj knihy: Superman se skrýval ve své knihovně v tajné komnatě. 
Postavy: Lukajov, Muchov, Brutelka, Michalajov. 
Vystižení knihy: Je zajímavá a tajemná. 
Vlastní názor: Je to zajímavá a dobrá kniha. 
 
 
 



- 4 - 

Strážci žulového paláce 

Nakladatelství: Ostrov 
Místo a rok vydání: Praha 2003 
Edice: Dálky 
Počet stran: 208, přečetl jsem celou knihu. 
Napsal Vladislav Toman, ilustroval Jiří Petráček 
Druh literatury: dobrodružná 
Děj knihy: 
Pětice chlapců se vydá na cestu minulostí. Pronajali si loď Bohemia a vypluli pátrat 
do hor, aby tam něco našli. Najdou v jeskyni tajnou chodbu a v ní sudy 
s limonádou. Kluci se limonády napili, aby měli vytrvalý dech. V tu ránu do tajné 
komnaty přišel kapitán. Chlapci se schovali, aby je neviděl. A jak to je dál? Dozvíte 
se z dalších stránek knihy. 
Postavy: Kája, Robin, Zrzek, Hadži, Honza. 
Kniha je zajímavá a dobrodružná. Doporučil bych ji Ondrovi, protože má rád 
napětí. 
 

Směšné básničky pro chytré hlavičky 

Nakladatelství: Junior 
Místo a rok vydání: Praha 1996 
Počet stran: 56, přečetl jsem celou knihu. 
Napsal Karel Vujtek, ilustrovala Monika Darus 
Druh literatury: pohádka 
Děj knihy: 
Pět kamarádů se snaží vymyslet básničky. Vystupují 
v nich prase, kůň, koza, husa a slepice. 
Kniha je zábavná. Doporučil bych ji Petrovi. 

 

Ondřej Drápalík 

Dobrodružství tajného agenta Pankráce 
Tangenta 

Autorem je Vojtěch Steklač, ilustroval ji Václav 
Kabát. 
V roce 2005 ji vydalo nakladatelství Albatros v Praze. 
Kniha má 189 stran, zatím jsem přečet 115 stran. 
Děj se odehrává v současnosti, v různých městech 
celého světa. Tajný agent Pankrác Tangent se svým 
pomocníkem Václavem řeší velmi složité kriminální případy popsané v jednotlivých 
povídkách. Náhodně se vždy ocitnou na místech, kde se něco podivného stalo. Tam 
potom zůstanou a případ vyřeší. 
Oba hlavní aktéři, tajný agent Pankrác Tangent i Václav jsou velmi chytří a své 
poznatky si vzájemně doplňují. Ale i v nejsložitějším případu nechybí v jejich 
jednání humor. 
Myslím si, že kniha je velmi zajímavá, protože všechny povídky jsou napínavé 
a vyřešení případu je vždy překvapivé. Zároveň na konci každé kapitoly jsou vtipné 
a legrační ilustrace. 
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Knížka se mi líbí a doporučil bych ji všem, co mají rádi napínavé a kriminální 
příběhy. 
 

Dvojčata 

Autory jsou Gerit Kopeizová a Jorg Sommerová, ilustrovala ji 
Barbora Scholzová. 
Z německého originálu ji přeložila Blanka Mizerová. 
V roce 2003 vydalo nakladatelství Fragment v Havlíčkově 
Brodě. 
Kniha má 122 stran, přečetl jsem 122 stran. 
Děj se odehrává v současnosti, v neznámém německém 
městě. 
Agáta, Lupa a jejich děda hrají karty (o gumové medvídky). 
Agátě se nedaří, a tak z trucu odejde na zahradu. Něco 
zaslechne na dědově zahrádce, kde mu roste různá zelenina. Utíká tam. Ale zloděj 
byl rychlejší. Utekl s celou úrodou, co tam vyrostla. Chcete vědět, kdo byl zloděj? 
Nebo jak Agáta a Lupou případ vyřeší? A další dobrodružství, která je při řešení 
potkají. Tak si přečtěte tuto knížku a všechny záhady rozluštěte. Myslím si, že 
kniha je velmi zajímavá, protože celý příběh je velmi napínavý. V knížce najdete 
kouzelnou lupu, přes kterou se můžete dívat skrz zeď do určeného objektu. Knížka 
se mi líbí a doporučil bych jí všem, co mají rádi napínavé a kriminální příběhy. 
Zařadil bych ji mezi vymyšlené dobrodružné příběhy. 
 

Rákosníček a rybník 

Autorem je Jaromír Kyncl a ilustroval ji Zdeněk 
Smetana. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze. 
Kniha má 54 stran, přečetl jsem ji celou. 
Děj se odehrává v rybníku Brčálníku a v jeho okolí. 
Skřítek Rákosníček se snaží vyřešit všechny příhody, 
které se v rybníku stanou. 
Kapitoly jsou: Jak Rákosníček vyřešil velkou loupež, Jak 
Rákosníček popletl všechny vody, Jak Rákosníček zařídil, 
aby nepřišla doba ledová, Jak měl Rákosníček kvůli 
chodící rybě ostudu, Jak vyhnal Rákosníček z Brčálníka lenost, Jak se Rákosníček 
bál, že mu uteče všechna voda, Jak Rákosníček válčil s vodními šneky, Jak měl 
Rákosníček starost o módní přehlídku, Jak se s Rákosníčkem točil celý rybník 
Brčálník. 
Chcete vědět, jak Rákosníček všechny tyto příběhy vyřeší? Tak si knížku půjčte 
a dozvíte se víc. 
Hlavní postavy jsou: Rákosníček, kapr Matěj, rak Vavřinec a štika Zubatka. 
Knížka se mi líbila a doporučil bych ji těm, co mají rádi pohádky. Je pro děti od 
šesti let. 
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Martin Kolář 

Robinson Crusoe 

Knížku napsal Daniel Defoe, ilustroval Julek Heller. 
Vydalo ji nakladatelství Perfekt. 
Hlavní postavy: Robinson a Pátek. 
Knížka vypráví o životě Robinsona, který ztroskotal na 
pustém ostrově, kde strávil 28 let a 2 měsíce se psem, 
papouškem a přítelem Pátkem, kterého zachránil před 
kanibaly. 
Živil se ovocem, které tam rostlo, objevil stádo koz, které pochytal. Dávaly mu 
mléko a maso. Pěstoval ječmen. 
Z ostrova je zachránila britská loď. 
Knížka je dobrodružná a zajímavá tím, že vypráví o životě na pustém ostrově. 
 

Bílý tesák 

Knížku napsal Jack London, ilustroval Lubomír 
Kupčík, vydalo ji nakladatelství Albatros. 
Jde o příběh Bílého tesáka, který je kříženec psa a 
vlka a který překonává nástrahy drsného života 
v arktické přírodě. Kniha pojednává o krutosti lidí, 
ale i o jejich dobrotě. 
Hlavní postavy: Weedon Scott a Bílý tesák. 
Bílý tesák je krásný kříženec psa s vlkem. Když se 
narodil, byl velice dravý, brzy se sám naučil živit masem a stále ho lákal výlet ven 
z jeskyně, ale matka mu to vždy zakázala čenichem nebo tlapou. Ale jednou se 
vydal na průzkum okolí. Když vyšel ven z jeskyně, byl tam prudký svah dolů. Po 
něm se zřítil a padal do neznáma. Když se probral, zalezl do křoví a dlouho se tam 
vzpamatovával z leknutí. Jednou, když se toulal po okolí, přišel k ohni, kde byli 
Indiáni. Nechal se od nich hladit, krmit. Oni se k němu ale nechovali dobře, 
pořádali s ním psí zápasy. Bílý tesák přestal lidem důvěřovat. Z krutého života ho 
vysvobodil hodný člověk Weedon Scott, který měl rodinu a dvě malé děti. Bílému 
tesákovi dlouho trvalo, než začal opět důvěřovat lidem. 
Knížka má 187 stran. Přečetl jsem ji celou, je dobrodružná a zajímavá. 
Doporučil bych ji všem, kdo mají rádi dobrodružství. 
 

Nerozluční přátelé 

Napsala Julia Brehme, která se narodila v roce 1966 
v Brémách. Studovala literaturu a hudební vědu a poté 
pracovala jako redaktorka televizního vysílání pro děti. 
Již nějaký čas píše dětské knížky a televizní scénáře. 
Ilustrovala Hejke Weichmannová. 
Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2003. 
Kniha má 134 stran, přečetl jsem ji celou. 
Knížka vypráví o desetileté dívce Valentýně, která 
miluje koně. Chodí do jezdeckého klubu, kde má svého poníka Honzíka. Její 
maminka je zvěrolékařka a tam kde bydlí, neměla pro sebe vhodné zaměstnání, 
a proto se musí stěhovat. Týna ani její bratr Martin z toho nejsou vůbec nadšení, 
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neboť musí opustit své kamarády a zvykat si na nový život v Hradišti. Avšak rodiče 
koupili dům poblíž velkého jezera, z toho má obrovskou radost Martin, protože jeho 
koníčkem je rybaření a v sousedství se nachází ponyklub, z toho má velkou radost 
Týna, takže si děti na nový život velice rychle zvykly. Týna začala navštěvovat 
jízdárnu a spřátelila se s koníkem jménem Pony, začala na něm trénovat, ale 
netušila, že jsou na Ponyho dvě, ještě jedna dívenka, která byla na dovolené, a tak 
se o Ponyho hádají a nemůžou se dohodnout, která na něm pojede a bude ho 
hřebelcovat. Při jedné z hádek se Pony lekne žáby, která před ním vyskočí a srazí 
ho auto. Seběhnou se všichni i doktor Bříza, který Ponyho zrentgenuje a říká, že 
Pony už nikdy pořádně nebude chodit a navrhuje injekci. Ale Týna se s tím nechce 
smířit a přemlouvá maminku, aby Ponyho začala léčit. Maminka souhlasí a začíná 
boj o Ponyho život. Všichni musejí mít velkou trpělivost a hlavně Pony, kterému 
dali nohu do sádry, musí zůstat v klidu, a proto ho Valentýna každý den na dlouhé 
hodiny navštěvuje. 
Tomu, koho zajímá, jak příběh dopadl, doporučuji knihu přečíst. 
Druh literatury: dobrodružná a zábavná. 
Doporučuji všem, kdo mají rádi dobrodružství, koně a šťastné konce. 

 

Jiří Kouba 

Arabela 

Napsal Miloš Macourek, filmově zpracoval Václav Vorlíček. 
Ilustroval Adolf Born, fotografie Jitka Bylinská. 
Vydalo nakladatelství Albatros v roce 2004. 
Kniha má 272 stran. Je doporučena čtenářům od devíti let. 
Knihu jsem četl čtrnáct dní. 
Je to pohádkový příběh. Vypráví o tom, co se stane, když se 
spojí pohádkový svět s realitou. Je to krásný příběh princezny 
Arabely a jejich blízkých z říše pohádek. Co se stane, když 
jednoho dne najde pan Majer kouzelný zvoneček a zazvoní? 
Zvítězí dobro a láska nad zlem? To vše se dočtete v krásné 
knize Arabela. Doporučuji ji všem a doufám, že se vám bude moc líbit stejně jako 
mně. 
 

Lucie postrach ulice 

Napsal Ota Hofman 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Kniha je doporučena čtenářům od osmi let. 
V knize se dočtete o malé Lucii, která půjde po prázdninách 
do školy. Lucka strávila překrásné prázdniny u dědečka, 
venkovského lékaře, který už je na penzi a na poslední týden 
se vrací zpátky domů do města. Tatínek a maminka chodí do 
práce a nemají na Lucku čas. 
Lucka by hrozně ráda byla v partě starších dětí, ale vůdce 
party Hamala jí nechce přijmout. Naivní Lucka je ochotná 
udělat cokoli, třeba i krást. Hamala jí nabídne, že když ukradne něco v obchoďáku, 
může se stát členkou jeho party. Lucka souhlasí a v obchodě ukradne balíček 
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plastelíny. Z plastelíny se stanou dva kouzelní panáčci formeláčci. Naučí ji abecedu 
a hlavně oplatí Hamalovi všechna darebáctví, kterých se na Lucii dopustil. 
Kniha má 199 stran a přečetl jsem ji celou. Moc se mi líbila a doporučil bych ji 
všem, kdo mají rádi veselé a napínavé příběhy s dobrým koncem. 
 

Ať žijí duchové 

Napsali Jiří Melíšek a Pavel Sýkora. 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze 2002. 
Kniha je určena pro děti od 9 let. 
V knize se dozvíte o partě kluků a holek, o jejich 
přátelství a touze po vlastní klubovně, kde by se 
mohli scházet. Zatím se scházejí u seníku a na 
mokřinách. Mají ale jedno velikánské přání: chtějí 
mít klubovnu na hradě Brtníku, který chátrá a je bez využití. Nejsou sami, kdo má 
o hrad zájem. Podnikatel Jouza by chtěl hrad pro sebe. Děti mají na hradě 
spojence, kteří jsou na jejich straně. Je to rytíř Brtník a jeho dcera Leontýnka. 
Jsou to duchové. Kluci a holky se vydají za hajným a prosí ho o dřevo na opravu 
střechy a zavážou se, že za každý strom vysadí sto malých stromků do školky. Když 
jim slíbené dřevo přivezou na hrad, rytíř Brtník využije kouzla a povolá na pomoc 
malé trpaslíky, kteří novou střechu postaví. Děti jsou za novou střechu vděční. 
A chtějí opravit bránu společnými silami. Na tom pracují Leontýnka a Honza a jsou 
si víc než blízcí, ale hlavně dobří kamarádi. Leontýnka poprosí tatínka o pergamen, 
který má tu moc, že po přečtení jsou písmena vidět i za bílého dne. Tatínek 
souhlasí, ale jen po dobu opravy. Dětem se oprava zdaří a hrad připadl jim. 
Leontýnka je smutná, že si tatínek nepřeje, aby se s dětmi dál stýkala. Leontýnka 
má přání být zase živá. Honza jednoho dne vyslechne smutnou písničku, kterou 
Leontýnka zpívá a dá jí kopretinu a dívka obživne a stane se zase živou. Tatínek se 
moc zlobí, že zůstane sám, ale dcera mu slíbí, že za ním bude každý den chodit 
a nosit mu pivo. 
Tato kniha se mi moc líbila a doporučil bych ji všem, kdo mají rádi napínavý příběh 
se šťastným koncem. 
Je to pohádkový příběh. 

 

Patrik Rulík 

Muž na cestách 

Napsal Javier Reguero 
Nakladatelství ALBATROS 
Je to knížka zajímavá, napínavá, dobře vymyšlená. 
Má 105 stran, 38 jsem jich přečetl. 
Kniha vypráví, jak třináctiletý kluk Carlos utekl 
z domova. Poznal muže s lesklým sportovním 
bourákem, který se jmenoval Vidal. Carlos nasedl k němu do auta a jeli daleko. 
Zastavili se u obchodního domu. Vidal ucítil, že se něco pálí. Šli dovnitř a lidi kolem 
nich utíkali ven. Venku už byla policie, hasiči a sanitky. Carlos s Vidalem rychle 
nasedli do auta a ujeli. Zastavili se u benzínky, Vidal šel dovnitř a Carlos zůstal 
v autě. Zapnul si rádio. Uslyšel hlášení o tom, že utekl z domova. 
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Přiřazení – dobrodružná kniha. 
 

Velká plavba 

Napsal Václav Šolc 
Nakladatelství LEPREZ 
V knize se vypráví se o tom, jak Junák, Honza, Pepík, 
Láďa a Josef chtěli jet na velkou výpravu na řeku 
Labe. Zarazilo je, že nemají pádla kánoe, provazy 
a podobně. Ani nemají peníze, aby si tyto věci mohli 
pořídit. Proto poprosili rodiče o částečné přispění. Honzův taťka byl proti. Vše si 
vyrobili sami a za měsíc měli hotovo. Našli si tábor s hlídačem. Druhý den ráno 
hlídač něco objevil. Byl to zloděj. Kluci ho měli v táboře. Neváhali, vzali pádla 
a běželi za ním. Honza a Pepík vzali lano od kánoí a běželi napřed. Natáhli lano 
a schovali se za křoví. Zloděje se podařilo dopadnout a tím zachránili veškeré věci 
vlastnoručně vyrobené a jídlo. 
Tato kniha má 181 stran, přečet jsem jich 100. 
Přiřazení – dobrodružná kniha. 
 

O hajném Robátku a jelenu Větrníkovi 

Autor této knížky se jmenuje Václav Čtvrtek. 
vydalo ji nakladatelství ALBATROS Praha. 
Hlavní postavy: hajný Robátko, Josefka, jelen 
Větrník, Kotrč, pes Heršpic, Hromburác. 
Kniha je od sedmi let. Vypráví se o tom, jak Robátko 
a Větrník odešli z jednoho lesa do druhého. Potkali 
tam Josefku. Pan Kotrč šel na lov, Robátko viděl, jak 
už chce střílet na zajíce, ale Robátko řekl ne. Schoval se za stromem a jak šel 
Kotrč, tak Robátko mu podkopl nohy. Ale když šel Hrumburác do lesa, nadělal tam 
velké škody. Pokácel tam stromy, pak mu přeskočilo a začal je zase sázet. 
Knížka je moc zajímavá a doporučil bych ji těm, kdo mají rádi šťastné konce. 
Přiřazení – pohádková kniha. 

 

Petr Sýkora 

Lovci mamutů 

Knihu napsal Eduard Štorch, ilustroval Zdeněk Burian. 
Vydalo ji nakladatelství Albatros Praha v roce 1980. 
Kniha má 289 stran, já jsem přečetl 150 stran. 
Byl to román z pravěku. 
Kniha je zajímavá tím, že pojednává o naší historii, 
o době, kdy na našem území žili pravěcí lovci. 
Dozvídáme se, jak lovili, jak zpracovávali ulovenou 
zvěř, kde bydleli. 
Kniha se mi líbila. 
Je pro děti od devíti let, doporučil bych ji všem. 
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Kronika města Kocourkova 

Napsal a nakreslil Ondřej Sekora. 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 1995. 
Kniha má 125 stran, já jsem přečetl 125 stran. 
Kniha patří do dětské literatury. 
Jednou šel venkovan z trhu a procházel okolo města 
Kocourkova. Stráž na věži se ho zeptala, co to veze ve 
vozíku. Venkovan tam měl dýni, ale stráž nevěděla, co to je. 
Venkovan jim řekl, že je to kobylí vejce. Starosta Kocourkova 
se rozhodl, že si ho koupí. Ale potřebovali k němu ještě 
kobylu, a tak jim venkovan přidal svoji. Pochopitelně za 
velké peníze. 
Kniha je zajímavá, protože je legrační. Moc se mi líbila. Ve třídě bych ji doporučil 
všem žákům. 
 

Lví král 

Knihu napsal Walt Disney. 
Vydalo ji nakladatelství Egmont ČR v Praze roku 2003. 
Přeložila ji Eva Kučerová. 
Kniha má 80 stran, přečetl jsem jich 80. 
Kniha je dobrodružná a pohádková. 
Je určena čtenářům od 8 let. Četl jsem jí jeden den. 
Jednající postavy: Mufasa, Simba a také Scar. 
Scar prozradí Simbovi, co je v černém puntíku a je to 
Sloní hřbitov. Simba prožíval dobrodružství do té 
chvíle, dokud mu nezabili otce. Otce zabili pakoně, 
protože Scar dal vědět třem hyenám, aby je rozplašily. Mufasa se snažil vyšplhat na 
skálu a řekl: "Bratře, pomoz mi." Bratr mu nepomohl a sám ho shodil pakoňům. 
Příběh se odehrává v Africe. Kniha se mi líbila a doporučil bych ji Jirkovi. 
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