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Absolventi školy v roce 2007 

Se svým kulturním deníkem 
zaměřeným na přečtené 
knihy jsme na těchto 
stránkách začali v prosinci 
roku 2006. To jsme chodili 
do 4. ročníku a líbilo se 
nám, jak starší kamarádi se 
svými knihami seznamovali 
ve třídě ostatní spolužáky. 
I my jsme začali pilně číst 
a knihy, které se nám líbily, 
jsme představili ostatním 
v komunitním kruhu. Každou 

knihu jsme se snažili představit co nejlépe, zodpovídali jsme i dotazy. Připravený 
záznam o četbě jsme si sami přepisovali na počítači a odesílali panu učiteli, 
samostatně jsme si ve třídě oskenovali obrázek ke knize a vše umístili na své 
stránky. Ke každé knize nám vznikl samostatný list, který jsme připevnili na 
nástěnku ve třídě a poté ho vložili do svého portfolia. 
V letošním školním roce jsme si ve třídě nakreslili ježka a postupně jsme mu za 
každou přečtenou knihu přidali jedno jablíčko. Na jednu polovinu jablíčka jsme 
vždy zapsali své jméno a na druhou název přečtené knihy. Na konci roku byli mnozí 
z nás překvapeni, s kolika pěknými knihami jsme se setkali. 
A poznámka pana učitele: Mnozí rodiče přestali v průběhu školního roku litovat 
peníze za nákup knih. A další žáci chodili pravidelně pro knihy do naší třídní 
knihovničky. 

 

Veronika Horáčková 

Děti z Bulerbynu 

Napsala: Astrid Lingrenová 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Stran 215, kapitol 17, přečetla jsem ji celou. 
Knížku jsem četla asi měsíc. Četla jsem ji ráda a velmi se mi 
líbila. 
Doporučila bych ji těm, kdo mají rádi příběhy a napětí, 
nejvíc Anetě a Jitce. 
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Děj knihy: 
Příběhy z této knížky se odehrávají v okolí vesničky jménem Bullerbyn. Vesnička je 
to malá, má jenom tři statky. A každý z nich má své jméno. Pravní se jmenuje 
Norrgarden a v něm bydlí Bosse, Lisa a Lasse. Druhý se jmenuje Mellargarden 
a v něm bydlí Anna a Britta. A ve třetím, který se jmenoval Sorgarden, bydlí Olle. 
Všechny tyto děti jsou velmi dobrými kamarády a prožívají spolu různá 
dobrodružství. 
Nejvíc se mi líbila kapitola o tom, jak nocovali na seníku. Kluci se pošťuchovali 
a strašili holky. Potom si společně představovali, jaké by to bylo být tulákem a spát 
ve stodole pořád. Nakonec jim byla velká zima a běželi tedy všichni do kuchyně 
a byli rádi, že jsou v teple a mají každý svou postel, ve které jim je dobře. 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1952. 
Žánr: dětská literatura s dětským hrdinou. 
Kniha mě zaujala kamarádstvím a jak si všichni navzájem pomáhají. Moc se mi 
líbila. 
 

Dva ve fraku 

Autor: Rudolf Čechura 
Počet stran 49, kapitol 7, přečetla jsem ji celou. 
Knížku jsem dostala zdarma při koupi Mateřídoušky, 
tak mě zajímalo, o čem je. 
Hlavní postavy: dva tučňáci Alfa a Bet. 
O čem to je: 
Jednoho dne vypadla z náklaďáku bedna, v ní byla lednice a z ní vylezli dva 
tučňáci. Rozhodli se, že půjdou na sever, protože tady jim bylo teplo. Během cesty 
zažijí různá dobrodružství a vyzkoušejí si různé profese. A jak to s Alfou a Betem 
dopadne, se dozvíte, když si tuto knížku přečtete. 
Tuto knížku bych doporučila všem začínajícím čtenářům. 
Ilustroval ji Michal Švec. 
Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta v Praze roku 2005. 
Žánr: autorská pohádka. 
Tučňáci jsou hodní a přátelští. 
Kniha je zajímavá tím, jaké tučňáci zažívají příhody. 
 

Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů 

Napsali: bratři Grimmové 
Pro děti převyprávěla: Gisela Fischerová 
Kniha má 139 stran ve třinácti kapitolách. 
Pohádky: Jeníček a Mařenka, Hromduchdup, Bělinka 
a Růženka, Vlk a sedm kůzlátek, Král křivonožka, Červená 
karkulka, Bratříček a sestřička, Brémští muzikanti, Honza 
a štěstí, Popelka, Hvězdné tolary, Sněhurka a sedm trpaslíků, 
Šípková Růženka. 
Děj jedné pohádky 
Mlynářova dcera, která musí příst ze slámy zlato a i když to 
neumí, má příst přes jednu noc. Objeví se u ní skřítek a ten jí slíbí, že jí pomůže 
a ona mu za to dá náhrdelník a po druhé mu dá prsten a po třetí ji skřítek požádá 
o její první dítě. Ale ona nesouhlasí, tak skřítek řekne: „Když uhádneš moje jméno, 
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tak si tvoje dítě nevezmu.“ Jestli chcete vědět, jak to dopadlo, tak si tuto knížku 
přečtěte. 
Tuto knížku bych doporučila všem čtenářům, kteří mají rádi dobrodružné pohádky. 
Knihu Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o. v Praze roku 1993. 
Ilustrace: Filicitas Kuhnová, Anny Hoffmanová a prof. Carl Benedek. 
Kniha mě zaujala tím, že je každá pohádka jiná. 
Kniha je perfektní a líbila se mi. 
 

Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 2001. 
Kniha má 90 stran ve třinácti kapitolách. 
Ilustroval: Jan Černý 
Děj jedné pohádky 
Slávek nevěděl, kolik je jedenáct bez tří, tak začal čmárat po 
pijáku. Čáry a čáry, škrt a škrt, čáry máry, muří nožka. 
Z dubu spadl žalud, klepl o stůl a je z něho mužíček. Je to 
tak. Kdo lže pod dubem a udělá při tom čarovanku, přičaruje 
si dubového mužíčka. 
A jestli chcete vědět, jak to dopadlo, tak si tuto knížku přečtěte. 
Postavy: Slávek, pes Princ, Jiřka, kocour Uhlík. 
Knihu jsem četla 14 dní. Doporučila bych ji Anetě, Tereze a možná i Danče. 
Slávek a Jiřka, to jsou kamarádi a prožívají mnoho dobrodružství s dubovým 
mužíčkem. 
Kniha je zajímavá tím, že dubový mužíček dělá Slávkovi mnoho potíží, ale potom se 
skamarádí. 
Kapitoly: 
Jak psal slávek úkol a vtom se to začarovalo, Jak už se to nedalo napravit, Jak to 
bylo ráno, Jak Slávek dostal pětku a mužíčkovi se stalo neštěstí, Jak se Slávek 
rozzlobil na Jiřku, Co se dělo s dubovým mužíčkem, Jak Slávka hledala taky Jiřka, 
Jak jim kocour Uhlík utekl dírou v plotě, Jak jim taky Princ utekl dírou v plotě, Jak 
dubový mužíček popadl Uhlíka za vousy, Jak se všichni ztratili, Jak je tátové 
a maminky marně hledali, Jak už všichni byli doma. 
Žánr: pohádka. 
Kniha se mi moc líbila. 
 

Detektiv Louskáček 

Autor: Christine Rettl 
Ilustrace: Alexandra a Alexander 
Kniha má 103 stran ve čtyřech kapitolách. 
Knihu vydalo nakladatelství JUNIOR s.r.o v Praze roku 2003. 
Kapitoly: Žabí tůň volá o pomoc, Poprask v dubovém lese, 
Poplach na potoce, Zeměžrout. 
Detektiv Louskáček žije v lese a řeší plno záhadných případů 
spolu s ostatními zvířátky. Například pomůže žabkám vyřešit 
problém se znečištěnou tůňkou... 
V knize vystupuje detektiv Louskáček, myška, ježek a ostatní 
zvířátka. 
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Knížku jsem četla asi čtrnáct dní. Četla jsme ji ráda a velmi se mi líbila. Zařadila 
bych jí mezi dobrodružné pohádky. 
Detektiv Louskáček je hodný, každému pomůže vyluštit záhadu. 
Kniha je zajímavá tím, co se zvířátkům přihodilo a jak to Louskáček vyřešil. 
 

Povídání o pejskovi a kočičce 

Napsal Josef Čapek. 
Ilustrace: Josef Čapek. 
Vydalo Ottovo nakladatelství a vydavatelství v roce 
1998 jako svou 188. publikaci. 
Stran 102 v devíti kapitolách. 
Žánr: pohádka. 
Tuto knihu jsem četla jeden měsíc a přečetla jsem ji 
celou. Doporučila bych jí tomu, kdo má rád pohádky. Vybrala jsem si ji, protože 
jsem ji dostala k Vánocům. 
Hlavní postavy: pejsek a kočička. 
Děj jedné pohádky: 
Pejsek s kočičkou nevěděli, jak mají vytřít podlahu. Ale jednoho dne kočičku 
napadlo, jak to vyřešit. Pejsek došel pro vodu a kočička pro mýdlo a kočička mýdlo 
položila na stůl a šla do špajzu pro něco. Zatím pejsek přinesl vodu a uviděl na 
stole něco zajímavého, tak to rozbalil a sežral. A po chvíli mu bylo zle a hned na to 
přišla kočička a pejsek jí všechno řekl a kočička mu poradila, ať vypije vodu. 
Pejsek vodu vypil a šel znova pro novou. Potom kočička vzala korunu a šla koupit 
mýdlo. Když se vrátila, tak pejsek s kočičkou začali vytírat podlahu pejskem místo 
kartáče a potom kočičkou místo ručníku. Potom se šli usušit na šňůry – prvně 
kočička a potom pejsek, ale za chvíli začalo pršet, tak se utíkali schovat a takhle to 
bylo asi ještě šestkrát a až potom si lehli do košíku a spali až do zítřejšího rána.  
Pejsek a kočička jsou věrní, hraví a hodní. 
Kniha je zajímavá tím, jak si pejsek s kočičkou umějí se vším poradit. 
 

Říkání o víle Amálce 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Václav Bedřich 
Nakladatelství: Albatros a.s., Praha roku 2003 
Kniha je pro děti od pěti let. 
Má 82 stran ve třinácti kapitolách, například Jak víla Amálka 
nechala stát myslivce, Jak potkala beránka Kudrnu, Jak našla 
kámen mutáček, Jak seděla v zelené klícce, Jak zatančila 
králi, Jak obrátila potok, Jak si řekla mlynáři o čepici, Jak 
přetancovala obra Hrampace, Jak se udělala ptáčkem, Jak 
vyléčila obra a ohniváče, Jak si kutálela s oříšky, Jak odešla 
spát do jara. 
Děj jedné kapitoly: 
V této pohádce pomohl ježek Amálce utrhnout jablko, aby Amálka mohla vypít 
šťávu a dál tancovat bez škobrtání. A na oplátku pomohla Amálka ježkovi, když 
ježek šlápl na ježkovou. 
Žánr: autorská pohádka. 
Amálka je hodná a přátelská. 
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Kniha je zajímavá tím, že se víla Amálka snaží každému pomoct a spřátelit se 
s ním. Moc se mi líbila. 
 

Jak Krtek ke kalhotkám přišel 

Napsal: Eduard Petiška 
Ilustrace: Zdeněk Miler 
Nakladatelství: Albatros a.s., Praha 2003 
Pro děti od pěti let. 
Kniha má 63 stran, patří mezi pohádky. Četla jsem ji jeden 
den. Doporučila bych ji Tereze, Lukášovi, Ivetě a Anetě. 
Děj: 
Jednoho krásného dne krtek uviděl kalhotky s velkými 
kapsami. A usmyslel si, že chce také takové kalhotky. 
O pomoc požádal všechny své zvířecí kamarády. Jako první se 
zeptal myšky, ale ona nevěděla a taky motýlka, ale on mu 
uletěl a jak šel dál, tak spadl. Narazil na raka a krtek se ho zeptal, jestli taky neví 
něco o kalhotkách a rak mu odpověděl, že jestli mu přinese plátno, tak mu ho rád 
nastříhá. A jak krtek šel dál, narazil na rákosníka a zeptal se ho, jestli by mu neušil 
kalhotky s velikými kapsami a rákosník souhlasil, ale musel by mu přinést 
nastříhané plátno. A krteček nevěděl, kde má sehnat plátno a jak šel, narazil na 
len a krtek mu taky řekl o těch kalhotkách a len mu řekl, ať vyžene brouky a ať 
vyplení plevel kolem něho, že ho dusí a taky ať ho zaleje. A když len uzrál, tak si 
ho krtek šel namočit a potom usušit a když len uschl, tak ho krtek donesl čápovi, 
který mu ten len rozlámal a potom šel za ježkem, u kterého si přes jeho bodliny 
nechal pročesat len. Když to všechno měl, tak utíkal za pavoučky, kteří mu ten len 
usoukali a taky potom utíkal za mravenečky, kteří mu udělali z usoukaného lnu 
plátno. Potom šel za rakem, který mu z plátna nastříhal kalhotky s velikými 
kapsami. A jako poslední utíkal k rákosníkovi, aby mu to plátno sešil. A jak to 
rákosník udělal, tak byl krtek moc rád. 
Postavy: krtek, myš, rak, rákosník, žába, čáp. 
Knihu jsem si vybrala, protože mi ji doporučila moje malá kamarádka. 
Jak vyrobit kalhotky? Čáp rozlámal len, ježek ho pročesal, rozlámat len, pavouci 
usoukají nitě, mravenci utkají plátno, rak nastříhá plátno. 
S těmito kamarády se dále setkáme třeba v knihách Krtek a lízátko, Krtek a raketa. 
 

O zvířátkách pana Krbce 

Napsal: Stanislav Havelka 
Ilustroval: Vladimír Renčín 
Nakladatelství: Albatros a.s., Praha roku 2002 
Tuto knihu jsem si vybrala, protože jsem viděla 
večerníček a ten se mi líbil, a tak jsem se rozhodla přečíst 
i knížku. 
Postavy: pan Krbec, kocour Kokeš, duch Ruprecht, kavka 
Kocanda, sova Kukula, teta Tylda a koza Klotylda. 
Kniha mě zaujala tím, že jsou tu strašidelné příběhy. Je 
pro děti od šesti let. Příběhy jsou na 76 stranách. Knihu 
jsem četla sedm dní. 
Žánr: pohádka. 
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Knihu bych doporučila Anetě, Ivetě a Tereze. 
Kniha obsahuje kapitoly Osudné rozhodnutí, Pavučinová Růženka, Boj o Kulíkov, 
Spadla z nebe, Nové dobytí Kulíkova, Kokeš se smiřuje s Kocandou, Ruprecht dostal 
nápad, Detektiv Kukula ví, jak na to, Kokeš a varhany, Trampoty s oblečením, 
Spokojená nevěsta, Ruprecht zase dostal nápad, Poprvé společně, Vzácná návštěva, 
A sláva na konec. 
Děj jednoho příběhu: 
V této kapitole nabídne Ruprecht panu Krbci, že si zahrají o to, kdo bude na hradě 
pánem. Ruprecht vyndal hru Člověče nezlob se a začali hrát. Ruprechtovi padaly 
samé šestky a panu Krbci jen jedničky a dvojky. Pan Krbec Ruprechtovu falešnou 
hru prokoukl a za pomoci kocoura Kokše se zbavil začarované kostky. Pan Krbec 
vyndal z batohu svou kostku, což se Ruprechtovi moc nelíbilo, ale nemohl nic dělat. 
Pan Krbec vyhrál, a tak se stal hradním pánem na Kulíkově. 
Charakteristika jednajících postav: pan Krbec je hodný a přátelský, kocour Kokeš 
hodný, duch Ruprecht zlý a chtivý, kavka Kocanda hodná a přátelská, sova Kukula 
hodná, teta Tylda hodná a někdy nepříjemná, koza Klotylda je mlsná a paličatá. 
 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a 
Vochomůrky 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Zdeněk Smetana 
Nakladatelství: Centra, s.ro., Praha 2001 
Kniha je pro děti od šesti let. Má 135 stran s 35 
pohádkami, například Jak měli hodiny s jednou 
ručičkou, Jak otvírali studánku, Jak vařili šípkový čaj, 
Jak rozbili sluníčkovou basu, Jak zasadili semínko. 
Knihu jsem četla sedm dní. 
Žánr: pohádky. 
Knihu bych doporučila Ivetě, Tereze, Daniele, Anetě a Jitce. 
Postavy: Křemílek a Vochomůrka a výr Ouško. 
Charakteristika: Křemílek je hodný, hubený, přátelský, mlsný. Spí pod Červenou 
peřinou. Vochomůrka je hodný, tlustý, přátelský. Spí pod modrou peřinou. 
Děj jedné pohádky: 
Jednoho krásného dne se Křemílek s Vochomůrkou probudili ze zimního spánku. 
A jak tak vstávali, tak Křemílek omylem bouchl do hodin s jednou ručičkou, která 
ukazovala Jaro, Léto, Podzim a Zima. A v tu chvíli hodiny s jednou ručičkou začaly 
jít pozpátku a s nimi roční období. A byla zima. Vochomůrka nastydl, ale Křemílek 
naštěstí ne. Křemílek popadl hodiny s jednou ručičkou a vyhodil je z okna. A pak 
zjistil, že ta zima může být pořád, ale to nechtěl a i Vochomůrka ne. Tak pro ně 
šel, ale pod oknem nebyly. Tak je šel hledat a zjistil, že je má výr Ouško. Ale výr 
Ouško hodiny s jednou ručičkou nechtěl dát Křemílkovi. A tak Křemílek došel pro 
Vochomůrku a jak tak Vochomůrka kašlal, tak zakašlal třikrát a Ouškovi ty hodiny 
s jednou ručičkou upadly. A Křemílek s Vochomůrkou si vzali hodiny a pověsili je 
zpátky na zeď. 
Knihu jsem si vybrala, protože jsem viděla večerníček, a tak jsem se rozhodla, že si 
knihu také přečtu. 
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Špalíček pohádek a říkadel 

Napsali: F.Bartoš, K. J. Erben, J. Kožíšek, B. Němcová 
Ilustrovala: Dagmar Košková 
Nakladatelství: Librex Český Těšín roku 2001 
Kniha je pro děti od šesti let. Má 96 stran s 92 pohádkami 
a říkadly, například O perníkové chaloupce, O řepě, 
Otesánek, Houpy, houpy, Skákal pes, Běží myška po poli. 
Knihu jsem přečetla celou za dva dny. Vybrala jsem si ji 
proto, že je tenká a rychle jsem ji přečetla. 
Žánr: pohádky a říkadla 
Knihu bych doporučila Anetě, Tereze, Lukášovi a Martinovi. 
Postavy: dědek, babka, vnučka Anička, pes Oříšek, kočka Micka, myška. Dědek 
a babka jsou hodní, chudí, přátelští, protože se starají o svou rodinu a zvířata, co 
mají. Kočka s myškou jsou mlsné. 
Děj pohádky O veliké řepě: 
Jednoho dne jeden chudý a hodný dědeček zasadil řepu a začal ji zalévat. Jak byla 
větší a větší, tak se dědeček rozhodl, že ji vytáhne, ale nešlo mu to. Tak si na 
pomoc zavolal babičku. Ale dědečkovi i babičce ta řepa taky nešla vytáhnout, tak 
babičku napadlo zavolat vnučku Aničku. Ale řepa nešla a nešla vytáhnout. Tak 
Anička zavolala psa Ořecha a pes zavolal kočku a kočka myšku a teprve jak všichni 
naráz zatáhli, tak řepu vytáhli a byli šťastni. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou hezké obrázky a říkadla, která jsem už 
zapomněla. Moc se mi líbila. 

 

Aneta Mrowietzová 

Pohádky z Orlických hor 

Napsal: Josef Lukášek 
Ilustrovala: Jarmila Haldová 
Vydalo nakladatelství OFTIS, s.r.o. Ústí nad Orlicí v roce 
2001. 
Stran 172, já jsem přečetla 81 stran. 
Jsou to pohádky. 
Kniha se mi líbila, četla jsem ji osm dní. Doporučila bych ji 
všem ve třídě. 
Děj knihy: 
Krakonoš, vládce Krkonoš, se jednoho dne vrátil z výpravy 
a smál se, jak potrestal pekaře. Vtom posmutněl, protože zjistil, že nemá žádnou 
hospodyňku. Tak se rozhlédl a spatřil Kačenku, která vládla Orlickým horám. Ta se 
mu zalíbila. Vypravil se za ní. Ona ho přivítala. Když se jí Krakonoš zeptal, jestli by 
ho nechtěla za muže, chtěla se rozhodnout. Nechala ho, aby u ní nějakou dobu 
zůstal. Krakonoš se ovšem naštval a odešel. Když to Kačenka zjistila, nevzali se 
a zůstali pouze kamarády. 
Další pohádky už nechám na vás. 
Kniha je zajímavá i obrázky. 
Postavy: Krakonoš i Kačenka jsou hodní a pomáhají ostatním. 
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Královna motýlů 

Napsala: Dagmar Štětinová 
Ilustrovala: Inka Delevová 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roce 2000. 
Stran 80, knihu jsem přečetla celou. 
Jsou to pohádky. 
Kniha se mi líbila, četla jsem ji sedm dní. Doporučila 
bych ji všem, kdo mají rádi pohádky. 
Děj knihy: 
Kniha obsahuje pohádky na motivy málo známých lidových pověstí, ale také 
pohádky zcela nové, například O bublavé Liběně, O kohoutkovi, O poctivé švadleně. 
Byla jednou jedna bublavá Liběna a ta se šla jednou projít se svými psy. Liběna 
byla lakomá, a proto byli její poddaní chudí. Jak tak šla se svými psy, potkala 
starce. On se jí zeptal, jestli by mu nedala napít a najíst. Ale ona řekla, že 
v žádném případě nebude rozdávat chudým lidem jídlo a pití. Stařec se jí ještě 
jednou zeptal, jestli mu nedá napít a najíst. Ale ona řekla, že ne a v tu ránu se 
proměnila ve studánku. 
Kniha je zajímavá obrázky a hlavně pohádkami. Líbila se mi. 
 

Káťa a Škubánek 

Napsala: Hana Lamková 
Ilustrovala: Marcela Walterová a Radka Pilařová 
Vydalo nakladatelství Albatros, a.s v Praze roku 2005. 
Počet stran 66, knihu jsem přečetla celou za čtyři dny. 
Žánr: pohádky 
Kniha je určena pro děti od šesti let. 
Děj knihy: 
Káťa chtěla nějaké zvířátko, až měla pejska. Dala mu jméno 
Škubánek. Káťa se Škubánkem zažili spoustu dobrodružství, 
například v ZOO nebo na horách. 
Hlavní postavy: Káťa a Škubánek 
Knihu bych doporučila Nele, Verče, Jitce a Štěpce. 
Káťa je hodná a Škubánek je poslušný. 
Kniha je zajímavá obrázky. Líbila se mi. 
 

Náš pes Balabán 

Napsala: Sheila Ochová 
V edici Klíček vydalo nakladatelství Amulet Praha v roce 
2001. 
Přeložila: Zdeňka Psůtková. 
Ilustroval: Luboš Grunt. 
Počet stran 80, knihu jsem přečetla celou. Je pro čtenáře od 
osmi let. 
Žánr: příběh. 
Hlavní postavy: Irena, Barbora, Balabán, Lena, pan Čapek 
a Martin. 
Děj knihy: 
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Den co den se Neumanovi smutně dívají na prázdnou židli u rodinného stolu. 
Dědeček, který tam sedával, nedávno umřel. Jednoho dne se Neumanovi rozhodli, 
že si koupí psa. Vždy se nechoval, jak by se na psa hodilo, a prováděl spoustu 
lumpáren. Ale Neumanovi si ho nechali. Jestli chcete vědět, jak to dopadne, tak si 
přečtěte knihu Náš pes Balabán. 
Knihu bych doporučila všem, co mají rádi napínavé příběhy. 
Irena je hodná a poslušná, Martin je dobrosrdečný, pan Čapek pracovitý, Lena je 
pracovitá a poslušná. Balabán je stydlivý, Barbora kamarádská. 
Kniha je zajímavá krásnými ilustracemi. Líbila se mi, protože byla napínavá. 
 

Krkonošské pohádky 

Napsala Božena Šimková 
Obálku navrhla a graficky upravila Olga Ludvíková 
Fotografie poskytl František Němec 
Vydalo nakladatelství King Šumperk v roce 2001. 
Počet stran: 157 
Žánr: pohádky 
Hlavní postavy: Tranterberk, Krakonoš, hajný, Anče, 
Kuba 
Děj jedné pohádky: 
Na velikonoce se Tranterberk dozvěděl, že se otevírá hora s pokladem. Hned poslal 
Anče, Kubu a hajného, aby šli zjistit zaříkávadlo. Když se vrátili, tak to Anče věděla 
a že to řekne až u hory. Když dorazili k hoře, Anče řekla zaříkávadlo. Pak vešli 
dovnitř a uviděli poklad. A jestli chcete vědět, jak to dopadne, tak si přečtěte 
knihu Krkonošské pohádky. 
Trantemberk je zlý, ješitný a namyšlený, Anče, Kuba a hajný jsou hodní 
a pracovití. 
Názvy některých dalších pohádek: Jak šli pro poklad, Jak chtěl Tranterberk sojčí 
pírko, Jak hospodařil v Krakonošově revíru. 
Kniha je zajímavá, protože ji dávají i v televizi jako večerníček. Přináší hodně 
ponaučení. 
 

Povídání o pejskovi a kočičce 

Napsal a nakreslil Josef Čapek. 
Vydalo Ottovo nakladatelství v Praze roku 2001. 
Počet stran 111 v 11 kapitolách, knihu jsem přečetla 
celou. 
Žánr: pohádka. 
Děj jedné pohádky: 
Jednoho dne se pejsek s kočičkou rozhodli upéct si dort. Dali do něj hodně věcí 
třeba: salám, okurku, sýr a myš. Když položili dort na okno, šel zrovna okolo 
toulavý pes a dort snědl. Později mu bylo hodně špatně. 
Jiná pohádka: 
Jednoho dne se pejsek s kočičkou rozhodli, že umyjou podlahu. Kočička došla 
koupit mýdlo a pejsek šel pro vodu. Když se pejsek vrátil, uviděl na stole mýdlo, 
ale myslel si, že to je koláč a snědl ho. Najednou mu začalo bublat v puse, ale 
naštěstí se vrátila kočička. A povídá: "Co se ti stalo pejsku?" 
"Ale snědl jsem ten koláč." 



- 10 - 

"Ale to nebyl koláč ale mýdlo!" 
Pejsek hned běžel ke kbelíku a všechnu vodu vypil. A všechno ostatní si už přečtěte 
sami v knize o pejskovi a kočičce. 
Knihu bych doporučila Daniele, Tereze a Ivetě. 
Charakteristika: pejsek a kočička jsou hraví a pracovití. 
Kniha je zajímavá, protože se pejsek s kočičkou mají rádi, což ve skutečnosti moc 
nebývá. A když, tak to je výjimka. 
Kniha se mi líbila, protože mě zaujaly ilustrace. 
 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a 
Vochomůrky 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Zdeněk Smetana 
Vydal Albatros, nakladatelství, a.s., Praha 2001 
Kniha je pro děti od 6 let, má 135 stran, přečetla jsem 
ji celou. Obsahuje 35 pohádek. Četla jsem ji sedm dní. 
Doporučila bych ji Ivetě a Tereze. 
Hlavní postavy: Křemílek a Vochomůrka 
Některé pohádky: Jak ušili obrovi boty, Jak přemohli obra, Jak učesali vílu. 
Žánr: pohádka 
Jednoho dne se Křemílek a Vochomůrka dívali na malinkou vílu, jak tančí. Když 
vtom o něco zakopla. A byl to palec obra. Malinká víla se polekala a schovala se do 
brusinkového keře. Křemílek a Vochomůrka se naštvali a řekli: "Vylekal jsi nám 
malinkou vílu, když tančila." 
"Tak vám zatančím já!" 
"Ne! Vždyť nám rozšlápneš paseku." 
"Tak mi ušijte boty," odpověděl obr a dopověděl: "Zatím odcházím spát za kopec." 
A odešel. 
A jestli chcete vědět, jak to dopadne, tak si přečtěte knihu. 
Charakteristika: Křemílek je hodný, protože pomáhá ostatním a Vochomůrka taky. 
Názor na knihu: Kniha se mi líbila, protože v ní jsou hezké obrázky. Kniha je 
zajímavá hlavně ilustracemi. 
 

České pověsti pro malé děti 

Napsala: Martina Drijverová 
Ilustrovala: Dagmar Ježková 
Vydalo nakladatelství SID NERO v Praze roku 2002. 
Počet stran 32, knihu jsem přečetla celou. 
Hlavní postavy z mé vybrané pověsti: král, královna, 
Ječmínek. 
Názor na knihu: kniha se mi líbila. 
Žánr: pověsti 
Knihu bych doporučila Verče, Danče, Ivetě a Tereze. 
Pověsti: Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Bruncvík, Král Ječmínek, 
Karlův most, Kouzelník Žito, Blaničtí rytíři, Faustův dům, Dalibor. 
Děj vybrané pověsti: 
Byl král, který se jenom veselil. Měl manželku a ta s ním čekala synka. Ale králi se 
to nelíbilo a vyhnal je z hradu. Královna se ubytovala v ječmeni, a proto lidé dali 
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narozenému synkovi jméno Ječmínek. Kniha se mi líbila, protože má velká 
písmena. 
Charakteristika: Král je namyšlený, zlý. Královna je hodná, poctivá. 
Kniha je zajímavá ilustracemi. 
 

Říkání o víle Amálce 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 2003. 
Ilustroval: Václav Bedřich 
Kniha je pro děti od pěti let, má 82 stran. Přečetla jsem ji 
celou. 
Doporučila bych ji holkám ze třídy. 
Názor na knihu: Kniha se mi líbila, protože má hezké obrázky. 
Kniha obsahuje třináct kapitol: Jak víla Amálka nechala stát 
myslivce Mušku v lese, Jak potkala beránka Kudrnu, Jak našla 
kámen Mutáček, Jak seděla v zelené klícce, Jak pomáhala 
ježčí tlapce, Jak zatančila králi, Jak obrátila potok, Jak si řekla mlynáři o čepici, 
Jak přetancovala obra Hrampace, Jak se udělala ptáčkem, Jak vyléčila obra 
a Ohniváče, Jak si kutálela s oříšky, Jak odešla spát do jara. 
Vybrala jsem si pohádku Jak pomohla ježčí tlapce 
V této pohádce pomohl ježek Amálce utrhnout červené jablko, aby Amálka mohla 
vypít šťávu a mohla dál tancovat bez škobrtání. A na oplátku pomohla Amálka 
ježkovi, když šlápl na ježkovou. 
Kniha je zajímavá hlavně hezkými obrázky. 
Žánr: pohádky 
Charakteristika: víla Amálka pořád pomáhá zvířátkům v lese. 
 

Žabí princ 

Napsali: Hans Christian Andersen a bratři Grimmové 
Ilustroval: Karl Eckle, Anny HOffmanová, Felicitas Kuknová, 
Gerti Lichtlová, Wili Mairl 
Vydalo nakladatelství Fortuna Print v Praze roku 1996 
Kniha má 96 stran. Přečetla jsem ji celou. Četla jsem ji jeden 
týden. Četla jsem ji ráda, moc se mi líbila. 
Kniha je zajímavá také krásnými ilustracemi. 
Žánr: napínavé pohádky 
Kniha obsahuje pohádky Žabí princ, Kocour v botách, Perníková 
chaloupka, Locika, Létající kufr, Ošklivé káčátko a Stolečku 
prostři se 
Knihu jsem si vybrala, protože mě zaujala pohádka Locika. 
Hlavní postavy a jejich charakteristika: Locika je hodná a pracovitá, čarodějnice je 
zlá a mstivá, princ je hodný a statečný, matka si vymýšlí a je umíněná, otec je 
hodný a pomáhá. 
Děj: 
Jednoho dne si královna usmyslela, že chce salát ze zahrady, která patřila 
čarodějnici. Ten salát se jmenoval locika. Její muž se tam jednou v noci vloupal 
a donesl královně ten salát. Královně zachutnal a chtěla ještě. Její muž se tam 
vloupal znovu, ale chytila ho čarodějnice. Muž jí všechno řekl a ta mu na to 
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odpověděla: "Dobrá, dám ti ten salát, ale jestli se tvé ženě do roka narodí dítě, 
bude patřit mně." Opravdu se jí narodila dcera. Dali jí jméno Locika. Čarodějnice 
Lociku odnesla a uvěznila na svém hradě. Jednou jel okolo princ a Lociku uviděl. 
Potom se seznámili. Jednou se Locika prořekla. Čarodějnice jí ustřihla copy 
a vyhodila ji ven. Za několik let ji našel princ a vzali se. A byli spolu šťastni až do 
smrti. 
Knihu bych doporučila Ivetě a Veronice, protože si myslím, že by se jim líbila. 
 

Detektiv Louskáček louská lesní záhady 

Napsal: Christine Rettl 
Ilustrovala: Alexandra Alexandr 
Vydalo nakladatelství Junior s.r.o. v Praze roku 2000 
Kniha má 104 stran, přečetla jsem ji celou. Obsahuje 
čtyři pohádky: Žabí tůň volá o pomoc, Poprask 
v dubovém lese, Poplach na potoce, Zeměžrout. 
Žánr: pohádky 
Hlavní postavy: straka, myška, ježek, detektiv Louskáček, hajný 
Charakteristika postav: straka je hodná, pomáhá detektivovi a ostatním zvířátkům; 
myška je hodná, pomáhá lesu a zvířátkům; ježek je pracovitý a pilný, chce 
pomáhat zvířátkům; detektiv Louskáček je hodný, pomáhá obyvatelům lesa, řeší 
záhady; hajný hlídá les, je hodný a spravedlivý. 
Knihu bych doporučila Ivetě a Veronice. Vybrala jsem si ji proto, že mě zaujaly 
krásné obrázky a název knihy. Četla jsem ji pět dní. Četla jsem ji ráda a moc se mi 
líbila. 
Děj: 
Jednou, když detektiv Louskáček spal, přiběhla tam vyděšená myška a vzbudila ho. 
Louskáček se ptal, co se děje a myška řekla: "Něco nám požírá les, stromy a brzy se 
dostane k našim domečkům." Detektiv vyšel a uviděl tu obludu. Chvíli ji zkoumal a 
poté řekl: "To je bagr a jiná vozidla. Brzy tu nezůstane ani jeden strom." Přiletěla 
tam straka a nabídla se: "Doletím to říct hajnému." A jestli chcete vědět, jak to 
dopadne, přečtěte si tuto knihu. 
Kniha je určena pro čtenáře od sedmi let. Obsahuje zajímavé pohádkové příběhy. 

 

Lukáš Pavlas 

Říše Agord 

Ze slovenského originálu Krajina Agord přeložil Josef 
Brukner. 
Ilustroval a graficky upravil Daniel Hevier. 
Knihu vydalo nakladatelství Amulet Praha v roce 2001. 
Kniha je určena pro děti od 7 let. Má 56 stran, přečetl 
jsem jich 56. 
Hlavní postava je Lucinka Halucinka. 
Děj knihy: 
Lucinka Halucinka si vzala fantastický květ oldimán a když ho snědla, usnula 
a myslela si, že létá. Potom ji probudil jeden kluk, který ji celou dobu, když spala, 
pozoroval. 
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Kniha je zajímavá, moc se mi líbila. Četl jsem ji jeden den. Vybral jsem si ji proto, 
že jsem ji dostal za odměnu ve škole. 
Zařazení knihy: fantazie. 
Lucinka Halucinka je kouzelný brouček, který neví nic o životě lidí. 
Kniha se mi líbila, je zajímavá tím, že jsou v ní vtipné obrázky. 
 

Nejkrásnější pohádky o čertech: Čert a Káča 

Autor: Božena Němcová 
Ilustroval: Karel Franta 
Graficky upravil: Vladimír Vimr 
Pohádku Boženy Němcové Čert a Káča jazykově upravily: 
Věra Formánková a Jarmila Servítová. Pohádku bratří Grimmů 
Náhrobek přeložila Helena Helcelotová. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1997. 
Knížku jsem četl jeden den. Má 56 stran a přečetl jsem ji 
celou. 
Děj knihy: 
Kniha je o čertovi, který si chtěl Káču odnést do pekla a potom se jí nemohl zbavit. 
O Káče, která byla zlá a hubatá, o knížeti a jeho rádcích. Kterak se zachránil čert 
od zlé Káči a nakonec se zachránil i kníže a jeho rádce od čerta. 
Můj názor na knihu: Kniha se mi líbila, protože byla zajímavá. Jsou zde srandovní 
obrázky. 
Káča je taková, že všechno chce. 
Žánr: pohádka 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou zajímavé články o čertech. 
Můj názor na knihu: Kniha se mi líbila, protože zde jsou pěkné pohádky. 
 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 

Autor: Václav Čtvrtek 
Vyšlo v nakladatelství Albatros v edici Ahoj děti – Dobrou noc 
v Praze roku 2003. 
Ilustrovali Bohumil Šiška a Ladislav Čapek 
Knihu jsem četl tři dny. Má 85 stran, přečetl jsem jich 85. 
Zařazení knihy: pohádka. 
Děj knihy: 
Pohádka je o tom, jak hajný Robátko sloužil panu Kotrčovi. 
Robátko jel na Větrníkovi a obhlížel les, vtom uviděl Josefku, 
jak sází stromky. Pan Kotrč šel na lov a chtěl zastřelit zajíce. 
Uviděl ho hajný Robátko. Hajný Robátko střelil do vzduchu a zajíc odběhl pryč. Pan 
Kotrč ho uviděl a dal mu výpověď. Potom šli s jelenem Větrníkem k Josefce. Jelen 
Větrník dal parohy na malé stromky a ony vyrostly a pak hajný Robátko sloužil 
v lese, který zasázela Josefka. 
Můj názor na knihu: kniha se mi moc líbila. Doporučil bych ji Martinovi. 
Hlavní postavy: hajný Robátko, Josefka, jelen Větrník, pan Kotrč a pes Heršpic. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní hezké obrázky. 
Charakteristika postav: Josefka je dobrosrdečná, Robátko chytrý, Kotrč zlý, Větrník 
je pomocníkem Robátka za všech okolností (je to jelen). Proč? Josefka pomáhá 
Robátkovi, například mu pomohla zasít les. Robátko a Větrník vždycky spolu 
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s jelenem Větrníkem vyzrají nad Kotrčem. Kotrč Robátkovi provádí neplechy, 
například pomocí medvěda, kterému daruje med, aby Robátkovi zničil jeho krásný 
nový les. 
 

Nejkrásnější pohádky o čarodějnicích 

Ilustroval: Lubomír Anlauf 
Pohádky O perníkové chaloupce, O chlapci a zlé 
Jamuabě podle francouzských, německých 
a japonských pramenů autorsky zpracovali Vladislav 
Stanovský a Jan Vladislav. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, a.s., 
v Praze roku 1996. 
Kniha je pro čtenáře od 7 let. 
Zařazení knihy: pohádka. 
Děj knihy: 
Rodina Jeníčka a Mařenky trpěla hlady a jejich matka řekla manželovi, aby je 
odvezl do lesa a nechal je tam a tak on je tam odvezl a řekl jim, že kousek od nich 
bude kácet stromy. Tak šli sbírat lesní jahody a když byl večer, šli za otcem, ale on 
tam nebyl, tak šli najít cestu domů, ale nenašli ji. Potom šli a našli perníkovou 
chaloupku a vlezli na ni a jedli perník. Baba to uslyšela a vyběhla ven a uviděla 
tam, jak jí loupou perník a šli s babou dovnitř. A oni tam přespali jeden den a baba 
vzala Jeníčka za ruku a dala ho do chlívku. A Mařence řekla, ať vaří a Jeníčka 
vykrmovala a pak řekla, že ho chce druhý den k obědu, tak vzala lopatu a řekla mu, 
aby si sedl na lopatu, ale on řekl, že to neumí, tak mu to šla ukázat a oni jí strčili 
do pece. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. Četl jsem ji tři dny. 
Knížka má stran 57, přečetl jsem jich 57. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní zajímavé ilustrace. 
Charakteristika: Jeníček a Mařenka jsou malé důvěřivé děti, které nevědí skoro nic 
o lidech a jejich podvodech. Na druhou stranu přelstili čarodějnici. 
Proč? Otec je nechal v lese samotné a odešel. Oni nevěřili, že by to tak mohlo být. 
Od čarodějnice se nenechali nachytat. 
 

Čertice Trucajda 

Jak meluzína Větrnice přestala být do větru 
Ilustrovala: Lucie Dvořáková 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství, a.s., 
Praha, v roce 2003 
Knihu jsem četl jeden den. Je pro čtenáře od šesti let. 
Zařazení knihy: pohádka. 
Děj knihy: 
Meluzína Větrnice pořád někde lítala, aby jí nic neuniklo. 
Potom si našla kamarádku Hejkalku a Hejkalka chtěla mít barevné vlasy, a tak jí to 
udělala Větrnice. A hned potom, co začala škola, se toho hodně naučila. 
Můj názor na knihu: kniha se mi moc líbila. Má 110 stran. 
Názvy kapitol: Jak čarodějnice Čárybabka a čertova kmotřička Belzebubka 
vynalezly couračku, Jak se rarášek Očko pomstil lakomému kupci, Jak čertice 
Trucajda chystala ve mlýně bál, Jak správce Cifroň sekýroval poddané, Jak vodník 
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Barvínek pykal za nezvedené dcery, Jak se vodník Leknínek učil hrát na housle, Jak 
se vodník Cákal a čert Rachtal vybouřili, Jak se rytíř Toulavec nešťastně zamiloval, 
Jak loupežníci Podštějňáci začali sekat dobrotu, Jak Hejkalka Hejhulka zaskakovala 
za svého muže, Jak čerti Rýmonos a Mlsohub skládali zkoušku dospělosti, Jak divý 
muž Diviš došel vysvobození, Jak nemluva Brousek nabrousil čertům rohy, Jak lesní 
skřítci Pampeluš a Trávomír vykonali spravedlnost, Jak permoník Truhlík přestal 
zapomínat, Jak se obr Řimbác málem stal trpaslíkem, Jak byl čert Vendelín přijat 
do rodiny, Jak čert Kazisvět rozesmál přísnou Klotyldu, Jak meluzína přestala být 
do větru. 
Kniha je zajímavá tím, že zde jsou strašidelné pohádky. 
Charakteristika: Meluzína Větrnice neví nic o životě na zemi. Hejkalka je 
dobrosrdečná. Proč? Větrnice pořád někde lítá a nedělá nic. Hejkalka meluzíně 
Větrnici udělala melíry, i když to moc neumí. 
 

České dějiny očima psa 

Napsala: Martina Drijverová 
Ilustroval: Petr Urban 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros nakladatelství, a.s., 
Praha, v roce 2004. 
Kniha je pro čtenáře od 10 let. 
Kniha má 119 stran, přečetl jsem jich 119. Kniha se mi líbila, 
četl jsem ji dva týdny. 
Kniha má 17 kapitol. Je o českých dějinách, co se stalo tak, 
jak by to mohl vidět pes. 
Děj jedné kapitoly: 
Praotec Čech šel s lidmi a se psem a bojovali o země. Praotec Čech šel s lidmi 
hledat jinou prázdnou zem, kde by se mohli usídlit. Jednou takhle pozdě večer šli, 
až se zastavili u kopce. Praotec Čech řekl: „Půjdeme dál.“ Ale pes štěkal a mručel 
a praotec Čech tak poznal, že ho bolí nohy a řekl: „Tak tu tedy přespíme.“ Ráno, 
když se praotec Čech probudil, tak všichni ještě spali. Šel až nahoru na kopec 
a viděl krásnou volnou zemi. Potom, když se všichni vzbudili, tak šli na kopec 
a také viděli tu krásnou zemi. Pak praotec Čech řekl: „Tady budeme bydlet.“ 
Potom Lech řekl praotci Čechu: „Když jsi tuhle zemi našel, tak bude pojmenovaná 
po tobě. Budeme jí říkat Čechy. Potom jedno dítě se učilo ř až řeklo Říp. Praotec 
Čech řekl: „Této hoře budeme říkat Říp.“ 
Kniha je zajímavá tím, že to jsou české dějiny a je u toho pes. Pes ovšem neví nic 
o životě lidí. 
Kniha se mi líbila, protože to jsou české pověsti. 
Přiřazení knihy: pověsti. 
 

České dějiny očima psa 2 

Napsala: Martina Drijverová 
Ilustroval: Petr Urban 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros nakladatelství, 
a.s., Praha, v roce 2006. 
Kniha je pro čtenáře od 10 let. 
Kniha má 101 stran, přečetl jsem jich 101. Kniha se mi 
líbila, četl jsem ji tři dny. 
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Děj jedné kapitoly: 
Adam z Drahonic byl pán, který dřel poddané z kůže a poddaným se to nelíbilo. Tak 
šli za dalším pánem, Daliborem z Kozojed, který na ně byl hodný. Ale Adamovi 
z Drahonic se to nelíbilo, tak zaslal stížnost zemským hejtmanům. Požaloval na 
věrolomnost poddaných, přičemž taktně pomlčel o tom, jak je dlouhodobě týral. 
Dalibora popsal jako loupežníka, který mu sebral lidi i pozemky, a žádal zásah 
vojska. Hejtmani vojáky vskutku poslali. Dalibora odvezli do věže, kde čekal, až ho 
dají k soudu. Dalibor měl málo peněz, tak si koupil housle. Hrál na housle a lidem 
se to líbilo, tak mu za to dávali jídlo. Soud ho nakonec odsoudil k smrti. A věži se 
říkalo od těch dob Daliborka. 
Kniha je zajímavá tím, že to jsou české dějiny a je u toho pes. Pes neví nic o životě 
lidí. 
Kniha se mi líbila, protože to jsou české pověsti. 
Přiřazení knihy: pověsti. 
 

Děti z Pařízkova - Jak se dali dohromady 

Napsala: Markéta Zinnerová 
Ilustrovala: Sylvie Vodáková 
Knihu bych doporučil Davidovi Remešovi. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 
1974. 
Kniha má 80 stran ve dvanácti kapitolách, přečetl jsem ji 
celou. 
Četl jsem ji jeden den. 
Kniha se mi líbí, protože jsou tam veliká písmena a pěkné 
obrázky. 
Kniha je od první třídy. 
Děj knihy: 
V Pařízkově bydlí Tonda, Milouš, Aťka, Terezka a Jakoubek. Jakoubek nestíhal 
autobus, a tak vždycky řekla Aťka řidiči, aby počkal jednu minutu. Jakoubek už 
nastupuje do autobusu. Děti jdou do školy. Ve třídě jim pan učitel řekl, že jsou 
Jiskřičky a že je bude vést jedna deváťačka na výlet. Když dojeli na místo, tak si 
řekli, že si tu udělají pokojíček a že si tam budou hrát. 
Přiřazení k druhu literatury: dobrodružství ze života. 
Kniha je zajímavá tím, že to jsou příběhy ze života. 
Charakteristika: Tonda, Milouš, Aťka, Terezka a Jakoubek jsou malé děti, které 
neví skoro nic o životě. 
 

Nejkrásnější pohádky o dracích 

Napsala: Zuzana Kovaříková 
Ilustroval: Oldřich Jelen 
Kniha má 85 stran ve dvanácti kapitolách, přečetl jsem 
ji celou za pět dní. Kniha je asi od 8 let. 
Knihu bych zařadil do pohádek. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbí. 
O dračí princezně 
Chudý hoch šel sbírat chrastí k jezeru a spadl do jezera. Plaval dolů až na suché 
dno, kde viděl dračí království a v něm dračí princeznu. Princezna před několika 
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lety dala slib, že kdo přijde do dračího království, tak si jí vezme za ženu. 
Princezna se tomu hochovi styděla říct ten slib, tak to řekl její starý strýc, kterému 
bylo 1000 let. Princezna s hochem se vzali a žili šťastně a spokojeně až do smrti. 
Další pohádky: Drak dvanáctihlavý, Tři selští synci a tři zakleté princezny, O rytíři 
Windovi a panně Markétě, Princ Bajaja, Strýček drak, Tři bratři, O zajíci draku, 
Drak sedmihlavec, Jedenáct draků a černá paní, Kráska a draci, Jan. 
Postavy: dračí princezna, chudý sběrač dříví, dračí strýc, dračí strážci. 
Knihu v Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství, a.s., v Praze roku 
2002. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pěkné a humorné články. 
 

Nejkrásnější pohádky o pyšných princeznách 

Napsal: Jan Vladislav 
Ilustrovala: Andrea Korbelářová 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, a. s., 
v Praze roku 1995. 
Kniha má 57 stran v šesti kapitolách, přečetl jsem ji celou za 
tři dny. Kniha je pro čtenáře od 8 let. Doporučil bych ji 
Patrikovi a Veronice. 
Knihu bych zařadil do pohádek. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbí. 
Král Drozdivous 
Král měl jednu dceru, která si vybírala ženichy a všem ženichům se posmívala. 
Nejvíce se posmívala králi, kterému řekla, že má bradu nakřivo. Ten král se potom 
jmenoval Drozdivous. Král to nemohl vydržet, a tak dal slib, že když přijde nějaký 
žebrák, tak si princeznu vezme za ženu. Přišel převlečený král Drozdivous za 
žebráka a pan král mu dal princeznu za ženu, ale princezna nemohla zůstat na 
zámku, a tak šla s žebrákem do světa. Žebrák si vyzkoušel, jestli princezna umí 
pracovat, ale princezna neuměla žádnou práci. Tak šli na zámek k panu králi a tam 
nechal princeznu a utekl. Potom princezna zůstala na zámku a už nebyla pyšná. 
Postavy: Král Drozdivous, Král, Pyšná princezna a ženichové. 
Názvy dalších pohádek: Dlouhý nos, O malé Mette, O Jozovi a Jankovi, Protančené 
střevíčky, Pasáček vepřů. 
Kniha mě zaujala, protože tam jsou srandovní obrázky. 
Charakteristika: Princezna je pyšná a lakomá, protože se posmívala Drozdivousovi, 
že má bradu nakřivo a chtěla mít velké bohatství. Král je lakomý, protože nechce 
své dceři dát království. Drozdivous je nešťastný, protože má bradu nakřivo 
a princezna si ho nechce vzít. 
 

Nejkrásnější pohádky o obrech 

Napsala: Zuzana Kovaříková 
Ilustrovala: Lucie Dvořáková 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, a.s., 
v Praze roku 1999. 
Kniha má 67 stran v šesti kapitolách, přečetl jsem ji 
celou za tři dny. Kniha je pro čtenáře od 8 let.  
Doporučil bych ji Veronice a Martinovi. 
Knihu bych zařadil do pohádek. 
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Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. 
Názvy pohádek: O obrovi,který neměl srdce v těle; O princi jménem Lini a dívce 
jménem Signy; Jak střelec zabil tři obry a zachránil princeznu; O Jankovi Obrobijci 
a jeho dobrodružstvích po celé Anglii; O pasáčkovi, co přemohl obra, protože si 
nedal nahnat strach; Železný muž. 
Nejvíce mě zaujala pohádka O pasáčkovi, co přemohl obra, protože si nedal nahnat 
strach. 
Postavy: pasáček a obr. Obr je zlý a pasáček statečný. 
Děj: 
Obr Strompe Pilt žil na kopci a vyháněl lidi. Jednou šel na kopec pasáček s houfem 
koz a řekl obrovi, aby odešel a nestrašil lidi. Obr mu řekl: "Jen pojď a já tě 
rozmáčknu v hrsti." Pasáček mu odpověděl: "Tak se tedy budeme bít." Obr 
souhlasil. 
Pasáček řekl: "Nejdřív si musíme nadávat, abych dostal vztek." Obr začal pasáčkovi 
nadávat a řekl: "Aby do tebe hrom uhodil." 
"A do tebe zas létající čert," odpověděl pasáček a vpálil obrovi z luku ostrý šíp do 
boku. "Co to bylo?" zanaříkal obr a pokoušel se vytrhnout šíp z masa. "To byla moje 
nadávka," řekl pasáček. 
"A máš takových nadávek hodně?" zeptal se obr. "Mám, tady je další," a vystřelil 
druhý šíp. "Au, au," naříkal Strompe Pilt, "a máš už alespoň dost vzteku, abychom 
mohli zápasit?" 
"Ještě těch nadávek nebylo dost," a vystřelil třetí šíp. Obr se bál a zmizel pryč. 
A od těch dob se neukázal. 
Charakteristika: Princezna je pyšná a lakomá, protože se posmívala Drozdivousovi, 
že má bradu nakřivo a chtěla mít velké bohatství. Král je lakomý, protože nechce 
své dceři dát království. Drozdivous je nešťastný, protože má bradu nakřivo 
a princezna si ho nechce vzít. 

 

Nela Seidenglancová 

Sto čarodějných způsobů, jak vydržet s kluky 

Napsala: Elisabetta Gnone 
Vydalo nakladatelství: Walt Disney – Egmont 
Rok vydání: 2003 
Počet stran: 97, přečetla jsem celou knihu 
Do češtiny přeložila: Jitka Minaříková 
Druh literatury: vypravování 
Hlavní postavy: Will, Irma, Taranee, Cornelie, Hay lin 
Děj knihy: Pětice kamarádek dává rady, jak se snést s kluky. 
Vystižení knihy: Kniha je velice legrační tím, jak si děvčata 
dělají legraci z kluků. 
Vlastní názor: Kniha se mi velice líbila. 
 

Pekelná hudba 

Napsala: Lene Kaaberbo 
Z anglického originálu přeložila Marie Šimková 
Hlavní postavy: Ked, Will, Taranee, Cornelia, Hay lin a hlavně IRMA 
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Vydalo nakladatelství Egmont ČR, s.r.o. v roce 2002. 
Žánr: fantazie 
Počet stran: 111 
Knihu bych doporučila Štěpce a Jitce. 
Irma je upovídaná vládkyně vody. Nemá ráda sport a vlastně 
jí ani moc nebaví škola. Je umíněná a uvnitř citlivá. Pořád za 
ní dolézá Martin, kluk, kterého nesnáší. Naopak zbožňuje 
želvičku Lilit, Karmylu (zpěvačku) a televizi. Její oblečení 
musí být pohodlné. 
Irmin příběh začíná koncertem podivné kapely s příznačným 
názvem Pekelníci, po kterém se všichni Heatherfieldští 
teenageři přes noc změní k nepoznání: začnou se oblékat a česat jako pekelníci, 
poslouchají jen jejich hudbu, vláčejí se po silnici jak mátohy a pořád dokola 
polohlasem omílají texty jejich písniček. Jenomže tentokrát nejde o normální 
davové šílenství. Něco tu nehraje a Irma to moc dobře ví. Proto si taky zavolá na 
pomoc své čtyři kamarádky Will, Taranee, Corneliu a Hay lin. Společně s nimi se 
rozhodne přijít téhle záhadě, která je cítit magií na sto honů, na kloub!!! 
Vlastní názor: Kniha se mi velice líbila. 
 

Filipova dobrodružství 

Napsal: Jacgues Breuil 
Ilustroval: Jean Breuil 
Počet stran: 173 
Hlavní postavy: Filip, Tom, Klárka a doktor 
Překlad: Pavla Šustková 
Žánr: naučná pohádka 
Vydalo nakladatelství Advent-Orion s.r.o. Havlíčkův 
Brod. 
Doporučila bych ji Verče, Anetě, Jitce a Štěpce. 
Děj knihy: Celý příběh začíná tím, že Filip onemocní a přijde k něm velmi zvláštní 
doktor, který ho pozve i s jeho nejlepším kamarádem Tomem a mladší sestrou 
Klárkou do země zdraví. V zemi zdraví potkají slona Herkula, Ještěrku Evelínu, 
klokana Zambiho, medvěda Dudo a spoustu dalších kamarádů, ale dětem se zalíbí 
jeden ostrov. Zlověstný ostrov, varuje je doktor, ale přesto se tam jdou podívat. 
Setkají se tam s nepřáteli našeho zdraví, jako jsou tabákoví banditi, alkoholín a 
šelma drogera, které podlehl doktorův kamarád Petr. Ale Petr měl spoustu 
kamarádů, kteří mu od drogery pomohli. 
Zanedlouho měli všichni čtyři o dobrodružství zase postaráno. Doktor dostal zprávu, 
že se něco děje králi Samovi. Jeho první ministr Baštoun zrušil slavnostní snídaně 
a krále cpe samými nezdravými sladkostmi. Filip, doktor, Klárka a Tom začali proti 
cukru sladkostem a ostrému koření bojovat sami. Zavedli znovu slavnostní snídaně, 
Baštouna vyhodili z hradu a povolali znovu bývalého ministra Výživu, který se 
o krále znovu postará. A tímto končí Filipovo dobrodružství. 
Vlastní názor: Kniha se mi velmi líbila. 
 

Harry Potter a Kámen mudrců 

Napsala J.K. Rowlingová 
Přeložil Vladimír Medek 
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Ilustrovala Galina Miklínová 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v roce 2002. 
Počet kapitol 17, počet stran 285. 
Žánr: fantasy 
Děj knihy: 
Příběh brýlatého chlapce s nachovou jizvou na čele, 
připomínající blesk, se odvíjí ve světě kouzel a fantazie. 
Začíná v den, kdy ještě docela malý Harry Potter, zůstal na 
světě sám. Jeho maminka Lily Potterová byla ta nejlepší 
čarodějka a jeho táta James Potter zase ten nejlepší 
čaroděj, které všichni znali. V předvečer svátku všech 
svatých se stala ona tragická událost, která nemá ve světě 
kouzel obdoby. Co se ten večer opravdu stalo? To nikdo nikdy nezjistil. Zlý 
a ničemný černokněžník jménem Voldemort toužil vládnout celému světu kouzel 
a nic ho nedokázalo zastrašit nebo dokonce i zastavit. Chladný Voldemort 
postupoval dál kupředu jeho oběťmi se stali i James a Lily Potterovi. Harrymu byl 
v té době jeden rok. Ležel ve své postýlce, když Voldemort zničil jeho rodiče 
a domov. Záhadou zůstává, proč se Voldemortovi nepodařilo zasáhnout i chlapce. 
Použil na něj zaklínadlo, při kterém je téměř nemožné, zůstat naživu, ale malému 
Harrymu se to podařilo. Dokázal kouzlo zlomit a stal se slavným a obdivovaným. 
Oné osudné noci došlo ještě k další záhadě – k Voldemortově zmizení. Po jeho 
nevydařeném pokusu zabít i Harryho ztratil sílu a zmizel. Nikdo ho už nikdy 
nespatřil. A tak se chlapec s nachovou jizvou na čele dostal ke svým jediným 
příbuzným ke strýci Vernonovi a tetě Petunii. Ti ho přijali s nevítaným úsměvem na 
rtech a ze života mu dělali peklo. 
V den chlapcových jedenáctých narozenin nastala v jeho životě velká změna. Harry 
je přijat na školu v Bradavicích, aby zde pokračoval ve stopách svých rodičů. Do 
školy nastoupil 31. července a ve Velké síni bradavického hradu se konala slavnost 
na počest zahájení školního roku. Harryho přiřadili do nebelvírské koleje, kde se 
seznámil se svými budoucími nejlepšími kamarády Hermionou a Ronem. Sotva se 
Harry stačil v Bradavicích rozhlédnout, nalezl se svými přáteli podivnou stopu. 
Někdo vykradl bradavický trezor a snažil se dostat za tajemné dveře, kde tříhlavá 
obluda hlídala kámen mudrců, ale Harry, Ron a Hermiona ještě zatím netušili, co se 
za těmi dveřmi ve skutečnosti skrývá. Bylo vidět, že v jejich žilách koluje pravá 
kouzelnická krev. Pustili se do nebezpečného pátrání a zjistili, že za zamčenými 
dveřmi je ukryt kámen mudrců. Někdo se ho snažil získat, kdo to zůstávalo pro tři 
kamarády velkou neznámou. Během pátrací doby po pachateli se Harryho vášní 
stala kouzelnická hra famfrpál. Naučil se skvěle létat a nebelvírské družstvo ho 
přijalo jako chytače. Chlapcovou zásluhou vyhrávali jeden zápas za druhým. 
Čas plynul a tři přátelé už měli jasno. Jen netušili, že se mýlí. Všechny důkazy 
ukazovaly na profesora Snapea, a tak se všichni tři vydali pro Kámen mudrců. 
V hlubokém podzemí Bradavic, kde se Kámen nacházel, ale nenalezli profesora 
Snapea, jak se domnívali, nýbrž profesora Quirella, který měl dvě tváře – svoji 
a Voldemortovu, kterého udržovala naživu jen krev z jednorožce. Quirell chtěl 
Kámen mudrců získat pro svého pána Voldemorta, aby mu dal vlastní tělo... Ale 
statečný Harry dokázal zabránit profesoru Quirellovi, aby Kámen ukradl a tak 
ochránil kouzelnický svět před zlým lordem Voldemortem... 
Vlastní názor: Kniha se mi moc líbila. 
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Harry Potter a tajemná komnata 

Napsala: J. K. Rowlingová 
Ilustrovala: Galina Miklínová 
Počet stran: 285 
Hlavní postavy: Harry, Hermiona, Ron. 
Žánr: fantasy 
Vydalo nakladatelství Albatros v roce 2002. 
Doporučila bych ji Martinovi a Lukášovi. 
Děj knihy: Harry další prázdniny přečkává v Zobí ulici číslo 4. Toto léto je pro něj 
obzvlášť pochmurné. Nejen že si nikdo nevzpomněl na jeho narozeniny, ale za 
celou dobu mu nepřišla jediná sova (kouzelnická pošta) z dopisem od svých 
kamarádů: Rona a Hermiony. Jeden den byl obzvlášť krušný... 
Dursleyovi se svou samolibostí připravují večeři pro rodinu jednoho kolegy strýce 
Vernona z práce. Celá rodina je připravená, všichni ustrojení, dům je uklizený 
a Harry samozřejmě putoval do svého pokoje potichoučku sedět a přemýšlet. 
Problém byl v tom, že na posteli něco nebo spíš někdo už seděl. Byl to Dobby - 
domácí skřítek. Když Harryho spatřil, vyváděl po celou dobu jejich rozhovoru 
příšerný hluk i po Harryho napomenutí. Harry se také dozvěděl, že to byl právě 
tento skřítek, který stál za tím, že mu celé léto nechodila soví pošta. Dobby se 
snažil Harryho přesvědčit, ať se nevrací do Bradavic, že na něj čeká veliké 
nebezpečí. Dobby se nehodlal vzdát a využil slavnostní večeře nic netušících 
Dursleyových. Seběhl dolů po schodech s Harrym v patách. A převrhl veliký pudink 
a hned po tom se záhadně vypařil. Nemusím snad upozorňovat, že to Harrymu 
zavařil. Strýc Vernon se rozhodl Harryho jaksi potrestat vězením v jeho vlastním 
pokoji. Avšak Harry se nevzdal, jednoho večera ho zachránil Ron a jeho bratři 
dvojčata Fred a George v létajícím autě opustil Zobí ulici a nechal za sebou 
vyjevené Dursleyovi. Další dobu se Harry ocitá v Doupěti obydlí rodiny 
Weasleyových kde tráví zbytek prázdnin i s Hermionou. Právě v Doupěti poznává, 
jak vypadá pravá kouzelnická rodina a jejich dům. Weasleyovi nejsou sice 
nejbohatší, ale zato jsou dobrosrdeční a hodní. V den odjezdu do Bradavic se stane 
jedna nehoda, právě když se jako poslední rozeběhnou Harry s Ronem, aby prošli 
přepážkou rozdělující nástupiště 9 a 3/4. Ta se uzavře a oni do ní narazí. Po 
usilujícím promýšlení všech možných závěrů se rozhodnou do Bradavic letět již 
zmíněným Fordem Angelia. Z jejich famózního příjezdu do Bradavic mají oba veliké 
problémy, nejen při střetu se zákeřnou vrbou mlátičkou, ale málem byli vyloučeni 
ze školy. Tento rok nastupuje po Quirrelovi na místo učitele Obrany proti černé 
magii profesor Zlatoslav Lockhart značně namyšlený a sobecký. Školu čar a kouzel 
čekají nepříjemné časy. Jednoho dne se na stěně objeví krví psaný nápis "Tajemná 
komnata je znovu otevřena, nepřátelé dědice, mějte se na pozoru!“  Bradavicemi 
se proslýchají různé obavy strachu otevření  bájné tajemné komnaty, kterou prý 
vybudoval sám Salazar Zmijozel, který při budování školy založil právě zmijozel. 
Harry, Ron a Hermiona podezřívají Draca Malfoye, že právě on je Zmijozelův dědic 
a on otevřel tajemnou komnatu.  Aby zjistili pravdu, rozhodnou se připravit 
mnoholičný lektvar, který zajistí přeměnu na určitého člověka, kterého 
potřebujete. Hermiona lektvar připraví a Harry s Ronem vytrhnou vlasy z Dracových 
kamarádíčků Crabbeho a Goyla. Na holčičích záchodcích střídavě vyrušování 
ufňukanou Uršulou vhodí do poháru s lektvarem každý svůj vlas (Hermiona prý vzala 
jedné dívce ze zmijozelu).  Všichni svůj lektvar vypijí. Záhy se jejich těla mění. 
Ron a Harry jsou již připraveni, ale Hermiona odmítá opustit toalety a Harrymu ani 
Ronovi se neukáže. Když Harry a Ron alias Crabbe a Goyle v převlečeni vyzvídají 
u Draca, jen zjistí to že Draco nemá sebemenší spojení s tajemnou komnatou. Po 
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hodině působení lektvaru radši mizí. Vrátili se na toalety a když po chvíli 
přemlouvání uvidí Hermionin obličej, zděsí se, protože Hermiona má obličej 
porostlý kočičí srstí. Kvůli tomu musí Hermiona nějakou dobu trávit na ošetřovně. 
I po jejím uzdravení se ve škole nepřestávají dít zvláštní věci jako by spojené 
s tajemnou komnatou.  Harry na holčičích toaletách také nachází starý deník, 
kterého se nejspíše chtěl někdo zbavit. Prostřednictvím deníku se dozvídá vše 
o Tomu Raddleovi a údajnému minulému otevření Tajemné komnaty. Ve kterém 
podle všeho figuruje Hagrid, ale to jak se Harry dozvídá není pravda. Na studenty 
ze školy jsou  páchány podivné útoky při kterých osoby jakoby ztuhnou v kamenné 
sochy a právě všichni, kterým se to stalo mají mudlovské rodiče nebo předky. 
Nejen že je celá škola pochopitelně v obavách, dokonce i když se pokoušejí Harry 
Ron a Hermiona záhadu rozluštit. Hermiona je také nalezena proměněná 
v kamennou sochu. Harry si povšimne, že každý, který byl napaden, se jaksi díval 
do odrazu něčeho a útočníka (baziliška) neviděl v tváří v tvář. S Ronem se 
k samému konci vydávají hledat Tajemnou komnatu. To podle ufňukané Uršuly, 
dívky která byla při minulém útoku zavražděna. Teď je z ní bradavický duch (na již 
zmíněných záchodcích). Vchod do komnaty najdou v umývárně pod kohoutkem. Aby 
měli jistotu jdou pro Lockharta na pomoc. Toho sebou musí brát s výhružkami, 
protože jak vyšlo najevo, je to tak akorát strašpytel. Dole nacházejí chodbu se 
starou vysvlečenou kůží. Po útoku šíleného Lockharta, který si svým omylem přivodí 
ztrátu paměti, jde Harry na konec chodby. Najednou mezi Harryho a Rona spadne 
ze stropu kamení a Harry si musí dál pomáhat sám. V tajemné komnatě nachází 
zesláblou Ginny Weasleyovou. Její síly přecházejí do lorda Voldemorta, který tímto 
vyvolává své vlastní síly. Jak Harry zjišťuje, je to právě Tom Raddle. Bojuje 
s hadem, ale nesmí se mu dívat do očí, neboť hadovy oči usmrcují. Brumbálův pták 
Fénix Harrymu přiletí na pomoc a hadovi vyklovne oči. Had sice nevidí, ale má 
výborný sluch. Harry se musí pohybovat velmi potichu. Nakonec se mu však podaří 
uniknout. Fénix znovu přiletí a Harrymu přinese meč, který může mít v ruce jen 
pravý student Nebelvírské koleje. Později bude Harry s mečem bojovat proti 
hadovi. Had Harryho poraní svým jedovým zubem, který Harrymu zůstane v rameni, 
ale Harry se nevzdává a důvtipem vráží jedový zub do tajného deníku, který uvidí 
na podlaze. Nad hadem vítězí a definitivně podruhé kazí plán Voldemortovi znovu 
povstat. 
Viděla jsem i film, kniha i film se mi velmi líbily. 
 

České pověsti pro malé děti 

Napsala: Martina Drijverová 
Vydalo nakladatelství SID A NERO 
Počet stran: 32 v 11 kapitolách, přečetla jsem celou 
knihu za jeden víkend. 
Knihu bych doporučila Verče, Tereze a Danče. Mně se 
velmi líbila. 
Druh literatury: pověst 
Děj kapitoly Faustův dům 
V Praze na Karlově náměstí bydlel Doktor Faust, vše se mu dařilo a měl spoustu 
peněz a to proto, že mu sloužil čert. Faust s nim podepsal smlouvu samozřejmě 
vlastní krví a za nějakou dobu (až ta smlouva vyprší) si pro něj ten čert přijde. 
A tak to bylo i s doktorem Faustem. 
Pak hodně dlouhou dobu nikdo nechtěl ve Faustově domě bydlet, protože se všichni 
báli, že by se mohl čert vrátit. Až za několik let se do domu nastěhoval jeden 
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student. Říkal si, že po penězích netouží, a tak se mu nic nemůže stát. Ale každé 
ráno se v mističce objevil jeden zlaťák, a tak se student mohl dobře oblékat a pít 
a jíst, co hrdlo ráčí. Ale studentovi to bylo málo, tak v knihách doktora Fausta 
vyhledal, jak se s peklem spojit a nejspíš to našel. Ale s čertem se asi nedohodl, 
protože když druhé ráno přišli studenta navštívit kamarádi, našli jen díru ve střeše. 

 

Jitka Stehnová 

Heidi děvčátko z hor 

Nakladatelství: Axióma v Praze 
Rok vydání: 2001, první rok vydání 1971 
Počet stran: 126, přečetla jsem celou knihu. 
Autor: Johanna Spyriová 
Ilustrátor: Vladimír Machaj 
Překlad: Bohumil Říha 
Graficky upravila: Hana Převrátilová 
Tisk a vazba: Graspo cz, a.s., ZLÍN 
Je to příběh ze života. 
Doporučila bych ji Štěpce a Nele. 
Četla jsem ji osm dní. 
Názor na knihu: je to hezká kniha. Je zajímavá tím, že je to jakoby pohádka 
a zároveň příběh. 
Hlavní postavy: Heidi, Petr, Konrád, Klára, Běla, slečna Majerová, pan Hofman 
Hlavní děj knihy: 
Heidi zemřeli rodiče, když jí byly dva roky. Její teta Běla se o ni starala čtyři roky. 
Pak si našla hezkou práci a nemohla se o Heidi starat. Tak Běla vzala Heidi ke 
starému Konrádovi, který byl její dědeček. Starý Konrád bydlel daleko od lidí 
v horách. Při cestě do hor potkali Petra, který každý den chodil pást kozy. Heidi se 
s Petrem skamarádila. Když došli do chatrče, nejdříve se Běla s Konrádem 
pohádala, ale pak se s ním domluvila, že si u sebe Heidi nechá. Žili si tam dobře. 
Každý den tam chodil Petr pást kozy, dědeček Heidi vyrobil stoličku. Heidi se 
naučila pár užitečných věcí. Heidi chodila s Petrem na pastvu do hor a každý den se 
jí nechtělo jít domů. Jednoho dne se stalo to, co nechtěla. Nemohla jít do hor, 
protože byl podzim a na horách je moc zima a velký vítr. Za pár dní začalo sněžit 
a Heidi se té krásy nemohla vynadívat. 
Uplynuly dva roky a Heidi musela do školy, ale starý Konrád byl zapšklý na lidi, 
a tak Heidi nechodila do školy a musel k nim dojít i Konrádův starý přítel. A šel 
Konráda přemlouvat, to se mu nepovedlo. Jednoho dne do chatky přišla Běla. 
Pohádala se s Konrádem, sbalila Heidi věci do ranečku, vzala ji za ruku a šli 
z chaloupky. Běla pak Heidi vše vysvětlila. Že ve Frankfurtu hledá jedna rodina ke 
své dceři společnici. A že ta jejich holčička nemůže chodit. Když došli do 
Frankfurtu, stáli před vraty, na kterých byla psí hlava s klepadlem. 
A o tom, jak se Heidi skamarádila s Klárou a naučila ji chodit, si přečtete už sami. 
 

Malý princ 

Autor a ilustrátor: Antoine De Saint-Exupéry 
Z francouzského originálu Le Petit Prince přeložila Zdeňka Stavinohová 
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Vydal Albatros v Praze roku 1998. 
Kniha má 94 stran, knihu jsem přečetla celou. 
Je to pohádka s naučením o lidských vlastnostech a velkou 
fantazií. 
Doporučila bych ji Štěpánce. 
Názor na knihu: Je to zajímavá kniha a určitě se k ní vrátím. 
Je zajímavá tím, že se z ní něco dozvím i naučím. 
Hlavní postavy: malý princ a autor 
Hlavní děj knihy: 
Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši Zemi 
ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti 
setkal s autorem tohoto příběhu a zjevil mu tajemství své 
podivuhodné životní pouti. Ale zjeví se mu daleko víc: tajemství čistého srdce, 
dobra a krásy. 
 

Správná pětka - Pětka už v tom zase lítá 

Napsala: Enid Blytonová 
Vydalo nakladatelství Egmont ČR, s.r.o. v Praze roku 
2000. 
Přeložil: Jaroslav Piskáček 
Kniha má 166 stran, přečetla jsem ji za čtyři dny 
celou. 
Hlavní postavy: Julián, Dick, George, Anna a pes Tim 
Kniha se mi moc líbila, určitě se k ní vrátím. 
Doporučila bych ji všem, jmenovitě Štěpce a Nele. 
Hlavní děj knihy: Julián, Dick a Anna dorazí vlakem do kirritské stanice, kde už na 
ně čeká Georgina se svým psem Timem. Na nástupišti si povídají o svých zážitcích. 
Když dorazili do chatky, kde bydlí George, hned je přivítá jejich teta se svými 
koláčky. Jejich strýc je velice podrážděn, a tak příští den pojedou do Španělska. 
Děti budou mít celou chalupu jen pro sebe. Georgin otec je vědec a každý den ho 
otravují novináři. A jak myslíte, že si děti samy poradí v chaloupce? Jestli to chcete 
zjistit, přečtěte si tuto knihu. 
Žánr: smyšlená povídka (dívčí román) 
Charakteristika: Julián, Dick, George, Anna a pes Tim se vůbec ničeho se nebojí. 
Kniha je zajímavá tím, že se děti ničeho nebojí, což v jiných knihách většinou 
nebývá. 
 

Klapzubova jedenáctka 

Autor: Eduard Bass 
Vydalo: Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1954 
Počet stran: 118, přečetla jsem celou knihu, četla 
jsem ji jeden den. 
Hlavní postavy: Starý Klabzuba a jedenáctka 
Ilustrátor: Josef Čapek 
Zaujalo mě vše, je to příběh ze života. 
Doporučila bych ji Martinovi a Lukášovi. 
Názor na knihu: kniha je zajímavá a velmi veselá. 
Hlavní děj knihy: 
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V malém domečku žil chudý chalupník se svou ženou a s jedenácti syny. Jednoho 
dne se chalupník rozhodl, že udělá ze svých synů fotbalové družstvo. Druhý den 
ráno prodal kozu a za peníze koupil dva fotbalové míče. Poté hned začali trénovat 
"cvičili, hráli, kopali, běhali atd." Takto cvičili celé tři roky a přesně po třech 
letech přišel jejich otec, že mohou hrát ve třetí lize. 
Byli trochu rozzlobení, že jsou teprve ve třetí lize. Na jaře se začalo hrát 
mistrovství. Kluci měli hrát s A. C. Hlubočepy. Začalo se a Klapzubova jedenáctka 
dala soupeřům 39 gólů. Skončila první polovina a Hlubočepy už nechtěly nastoupit, 
protože to prý není třetí liga. Rozhodčí řekl, že se domluví s župou. A tak udělal, 
po chvíli prohlásil, že Klapzubova jedenáctka postupuje do druhé ligy. Po týdnu jim 
přišel telegram, že v neděli hrají s S. K. Vršovice. V neděli byli ve Vršovicích a zase 
vyhráli, dali jim 14 gólů. Díky tomu postoupili do první ligy. Klapzubova jedenáctka 
porážela jeden klub za druhým, Spartu Kladno, Čechii Karlín a atd. Na semifinále 
měli proti sobě Spartu. Za dvě hodiny poslal své ženě telegram: "Sparta poražena 
6:0." Další týden hráli se Slávií Union. Klapzubova jedenáctka vyhrála 9:0. 
Starý Klapzuba musel promluvit k 20 000 lidí z balkónu, protože jeho družstvo 
vyhrálo v mistrovství se skóre 122:0. Chodili k nim pánové, kteří jim dávali nabídky 
na hraní a všechny Klapzuba přijal. Hráli ve Španělsku a všude po Evropě. A vždycky 
vyhrávali. 
Když už byli slavní po celém světě, tak se k nim přidal anglický princ. Princ 
trénoval s Klapzubovou jedenáctkou každý den a po roce vypadal stejně jako oni. 
Naposled měli hrát v Austrálii. V Austrálii je zajal místní kmen lidožroutů a vzal jim 
všechny věci. Když přijel tlumočník, tak jim ty věci zase vrátili. A pak s nimi hráli 
fotbal, ale lidožrouti po první čtvrtině utekli. A jejich náčelník uznal, že vyhráli 
Klapzubáci. Klapzubáci pak lidožroutům utekli a tím končí celý děj knihy. 
Kniha je zajímavá ilustracemi. 
Žánr: povídka 
Charakteristika: Jedenáctka si stojí za svým cílem, stát se nejlepším družstvem na 
světě. 
 

Nejlepší přítelkyně v létě 

Autor: Mary Bardová 
Přeložila: Eva Marxová 
Vydalo nakladatelství: Vyšehrad, spol. s.r.o. v Praze 
roku 2000. 
Počet stran: 176, přečetla jsem celou knihu, četla jsem 
ji jeden den. 
Hlavní postavy: Koko a Zuzi 
Zaujalo mě: příběh v horách 
Názor na knihu: kniha je zajímavá, patří mezi dívčí 
romány. 
Doporučila bych ji Nele. 
Hlavní děj knihy: 
Koko a Zuzi jsou kamarádky. Jejich plán byl, aby se jejich rodiče „vzali“ a to se jim 
vyplnilo. Nejenom, že byly nejlepší kamarádky ale byly i sestry. Po svatbě odjeli 
jejich rodiče na svatební cestu a je si odvezl dědeček na ranč Zlaté údolí. Na ranči 
se s kamarádili s Judy a Debby. Obklopeni krásnou ale divokou přírodou pomaličku 
poznávali život okolo ranče, ale i v něm. Učili se jezdit na koni a prožívali četná 
dobrodružství. Podnikavá a nebojácná Zuzi jezdila na koni téměř okamžitě, zatímco 
Koko si raději oblíbila malého oslíka. Avšak i Koko zvítězila jednoho dne nad svým 
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strachem z velkého koně. Judy ji totiž vylákala na výlet do skal, který skončil 
téměř tragicky.... Léto na ranči bylo i příležitostí, jak se vyrovnat s novými 
přátelstvími, naučit se brát ohledy na ostatní, pozvolna a přirozeně vykročit na 
cestu k dospělosti. Zuzi a Koko se nechtějí se Zlatým údolím rozloučit. Odjezd 
domů jim pomůže usnadnit to, že se na ranč za svými kamarády opět zase v létě 
vrátí. Plné pláče odjíždějí a začínají se těšit na novou školu, která je po 
prázdninách čeká. A sami pro sebe doufají, že jeden rok uplyne jako voda. 
Charakteristika: Koko a Zuzi neznali život na venkově a strašně se jim tam líbilo. 
Některým lidem z města se většinou práce na ranči nelíbí. 
Kniha je zajímavá, protože se Koko přestala bát strachu jezdit na velikých koních. 
 

Zrcadlo starých časů 

Ilustroval: Jan Černý 
Napsala: Helena Lisická 
Pro čtenáře od 8 let 
Počet stran: 221, přečetla jsem celou knihu, četla jsem ji dva 
dny. 
Kniha je zajímavá. 
Žánr: příběhy a pověsti z měst 
Celá kniha vypráví příběhy a pověsti z měst celé České 
republiky. Třeba o Stříbrném zvonu nebo o Černém 
kohoutovi. 
Doporučila bych ji všem ze třídy. 
A to nejzajímavější nakonec: na posledních stránkách této knihy jsou i data 
z historie našich měst.  
Třeba je tu o Chrudimi: V 11. století byla župním hradem, kde roku 1055 zemřel 
kníže Břetislav při výpravě na Moravu a do Uher. Kolem roku 1260 byla vysazena na 
královské město, které se od 14. století stalo městem věnným. Za husitství bylo 
členem pražského městského svazu. V 15. a 16. století získalo značný pozemkový 
majetek a proslulo výrobou sukna, později bylo sídlem krajského úřadu. Dnes je 
střediskem strojírenského a potravinářského průmyslu a výroby punčoch. Festival 
Loutkářská Chrudim a Muzeum loutek v renesančním Mydlářově domě přivádí do 
města amatérské i profesiální loutkaře i jiné návštěvníky. 
Knihu vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1986. 
 

Povídky, aneb Nechci slevu zadarmo 

Kompletní vydání povídek Šimka a Grossmanna 
Uspořádal a k vydání připravil Miloslav Šimek. 
Ilustroval: Michal Hrdý 
Vydalo nakladatelství ŠULC a SPOL. v Praze roku 1995 jako svou 
61. publikaci. 
vydání třetí. 
Kniha má 320 stran, přečetla jsem si ji celou. 
Četla jsem ji po večerech. 
Kniha je humoristická. 
Žánr: povídky 
Doporučuji všem, kteří mají rádi nezničitelný český humor (takže Martinovi 
a Davidovi). 
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Hlavní děj knihy: 
Tato povídková kniha je vyprávěním Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. Obsahuje 
povídky ze života, například Moje první šaty, Můj první mejdan, Jak jsem se učil 
kouřit. Tyto povídky jsou velice humorně napsané, aby dokázaly rozesmát a bavit 
lidi v každé době. 
 

Kluci, holky a Stodůlky 1 

Napsala: Eva Bernardinová 
Ilustrovala: Alena Ladová 
Pro čtenáře od 9 let 
Kniha má 216 stran ve třinácti kapitolách. 
Kniha je srandovní. 
Žánr: povídky ze života, nejspíš vymyšlené. 
Doporučila bych ji hlavně klukům. 
Hlavní postavy: Voříšek, Rybář a Doubek. 
Hlavní děj knihy: 
Kluci Voříšek, Rybář a Doubek jsou kamarádi a taky jedna parta. Voříškovi bydlí na 
horním konci Stodůlek, Rybářovi na dolním konci Stodůlek a Doubkovi uprostřed. 
Pro ně je to dobré, protože vědí vše, co se ve Stodůlkách děje. A jednou se zase ve 
Stodůlkách objevili příroďáci z pražské školy. Pro kluky byly hodiny češtiny 
nejhnusnější ze všech předmětů. 
Když byly čarodějnice, kluci byli od rána do večera jen v lese a sháněli věci na 
podpal a hlavně gumy. A jednou Doubek našel v potoce dvě obrovitánské gumy, ale 
jeho otec je nemohl vzít do svého trabantu, a tak je museli Voříšek s Rybářem 
vytáhnout sami, protože Doubek jel kupovat nové boty. Když je vytahovali, spadli 
do potoka, ale nakonec je vytáhli a schovali v lese a sami běželi k dědečkovi, 
protože byli celí mokří. Dědeček jim pomohl a když už byli sušší, přijel pro ně 
jeden z tatínků. A myslíte, že dostali doma vyhubováno? No, jistěže dostali a jak to 
bylo dál, to zjistíte jen tehdy, když si tuhle knížku přečtete, protože nikdo to 
nezjistí za vás. 
Knihu vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1981. 
 

Fimfárum 

Napsal: Jan Werich 
Ilustroval: Jiří Trnka 
Pro čtenáře od 9 do 99 let 
Kniha má 192 stran, přečetla jsem ji celou. Četla jsem ji po 
večerech. 
Kniha je poučná. 
Žánr: pohádkové povídky. 
Doporučuji ji všem ve třídě. 
Hlavní děj knihy: 
Tato kniha obsahuje 19 povídek, které byly již skoro všechny 
zfilmovány a namluveny do rozhlasu. Nejznámější pohádkou jsou například Tři 
veteráni nebo Královna koloběžka první. V poslední době byly tyto pohádky vydány 
na DVD a videokazetách a byly nazvány podle jedné z pohádek Fimfárum. Tyto 
pohádky jsou velice moderní a ze života, můžeme si z nich určitě vzít ponaučení 
pro život. 
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Knihu vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 2003. 
 

Já Baryk 

Napsal František Nepil 
Ilustrovala Helena Zmatlíková 
Kniha je pro děti od 5 let, má 12 kapitol na 37 stranách.  
Přečetla jsem ji celou za jeden den. Doporučila bych ji 
Martinovi. 
Hlavní postavou je pes Baryk. Zaujal mě hlavně psí kalendář. 
Žánr: pohádka. Kniha je humorně podaná. 
Knihu jsem si vybrala, protože se mi líbily ilustrace. 
A teď se navrčte nazpaměť psí kalendář: Leden - Měsíc 
svěšené oháňky, Únor - Měsíc sněhuláků, Březen - Měsíc 
mžourání, Duben - Měsíc čiperných blech, Květen - Měsíc psích songů, Červen - 
Měsíc hromdoškopků, Červenec - Měsíc psí zdatnosti, Srpen - Měsíc opuštěných 
Baryků, Září - Měsíc chlupů, Říjen - Měsíc mastných kostí, Listopad - Měsíc 
urousaných pacek, Prosinec - Měsíc studeného kastrůlku. 
Nejvíce se mi líbila kapitola Já Baryk a můj bažant aneb měsíc urousaných pacek. 
Tato kapitola se mi zalíbila, protože Baryk pomáhá i svému protivníkovi. 
Byl listopad měsíc urousaných pacek. Za jejich zahradou byl jeden bažant a ten si 
vždycky povídal s Barykem. Bažant neměl rád letecký den, protože to vždycky 
někdo odnese. Tak mu Baryk poradil: "Až nás uvidíš pochodovat do terénu, nelítej 
do polí. Leť do vsi. Tam se střílet nesmí." Barykův bažant ho poslechl a taky přežil 
letecký den ve zdraví. A Baryk se bál, aby bažant tu jeho radu někomu nepověděl. 
Vydalo nakladatelství Albatros, v Praze roku 1977. 
Baryk je hodný a dobrosrdečný. To lze poznat podle toho, že každému pomáhá a 
radí. 
 

Kubíček, kluk ze samoty 

Napsal: Jakub Honner 
Vydalo Státní nakladatelství v Praze roku 1946. 
Ilustroval O. Cihelka 
Žánr: příběh ze života 
Kniha má 96 stran, přečetla jsem ji celou za jeden 
večer. Doporučila mi ji maminka, protože mám malého 
bratříčka. 
Hlavní postava je Kubíček. 
Charakteristika: Kubíček je malý kluk z vesnice, který 
se snaží objevovat krásy života. 
Doporučila bych ji Patrikovi. 
Kniha je zajímavá tím, že je to ze života autora. 
Kapitoly: Jak Kubíček přestal dudat, První přátelé a druhé neštěstí, Kubíček 
včelařem, Kubíček detektivem, Trampoty s Valdíkem, U cestáře – zubaře, 
Čtvernohý poslíček, Kubíčkův zachránce, Na dubenské pouti, Jak Kubíček přestal 
šišlat, Nepravé uhlíky, Poprvé ve škole, Hvězdička na nebi, Jeho první knížka, Pro 
dědouška, Udělal. 
Hlavní děj knihy: 
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Kubíček je malý kluk a celá rodina se mu věnuje. Když si ale rozbije svůj dudlíček, 
strašně se rozbrečí. On vlastně brečel skoro pořád. A pak se naučil pít z hrníčka. 
Když byl větší, narodil se mu bratříček Pepíček. Nejdříve ho rozčiloval, ale pak se 
s ním skamarádil. Jednou se v sadu usídlil roj včel. Kubíček si vymyslel, že zatřese 
rojem a chtěl vědět, co se bude dít. Roj mu spadnul na hlavu a dostal strašně moc 
štípanců. Nakonec mu pomohl tatínek. Poprvé ve škole se nechoval moc slušně. 
Když přečetl svou první knížku, byl na sebe velice hrdý. Jednoho dne dostal kolo. 
Byl na něj strašně pyšný, hned dědečka zulíbal a domů si ho vezl jako svátost. 
Jednou onemocněla dědouškova straka a dědovi došly léky. Tak Kubíček musel vzít 
kolo a jet do Budějovic a všude se strašně zlobil, že musí stát a čekat. Nakonec 
dojel a straka se uzdravila a on mohl jít do školy. Už měl čtyři sourozence. Kubíček 
vychodil tři třídy měšťanky. A zbylo to nejdůležitější. Kubíček šel na zkoušky 
a udělal je. Když doběhl domů a oznámil to, všichni se zaradovali a řekli mu: 
"A nyní se najez a pojď nám pomoci skládat seno!" 

 

Martin Šustr 

Nejznámější pohádky aneb Učíme se anglicky 

Nakladatelství: Jan Vašut, s.r.o. 
Místo a rok vydání: Praha 2005 
Autor a ilustrátor: Joanna Zaranská 
Kniha má 144 stran, přečetl jsem všechny. 
Jsou to naučné pohádky. 
Kniha se mi líbí, protože je česky i anglicky a navíc je na 
každé straně sloupek s obrázky a anglickými slovíčky 
a ještě vzadu slovník. 
Děj knihy: 
Tradiční české pohádky jako Červená Karkulka, 
Sněhurka, Jeníček a Mařenka, Šípková Růženka, Kocour v botách, Popelka, Ošklivé 
káčátko v české a anglické verzi. 
Knihu bych doporučil všem, protože se tam například dozvíte, jak se anglicky řekne 
Šípková Růženka. 
 

Honzíkova cesta 

Autor: Bohumil Říha 
Ilustrátor: Helena Zmatlíková 
Vydalo nakladatelství Panorama v Praze roku 1981. 
Kniha má 109 stran, přečetl jsem všechny. 
Knihu jsem četl pět dní. Kniha je pro děti od 5 let. 
Jedná se o příběh ze života malého chlapce. 
Děj knihy: 
Maminka dostala dopis od dědečka a babičky, aby poslala 
Honzíka k nim do Koníkovic, protože se jim stýskalo. Maminka 
neměla čas odvézt Honzíka, proto ho poslala samotného vlakem. Na nádraží čekal 
na Honzíka dědeček se psem Punťou. Babička dostala od Honzíka kuličku, protože 
zapomněl na dárek. Honzík pomáhal dědovi podojit kozu, potom si s dětmi vyrobil 
draka. Večer spal Honzík poprvé sám, takže nemohl usnout. Poté se mu zdálo, jak 
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pouští draka a ten mu ulítl. Dědeček ukázal Honzíkovi v družstvu vepře a kozu. Pak 
si Honzík zahrál s Ferdou o kuličku a tu prohrál. Honzík se taky podíval do školy, 
kde se děti učili o kočce. On ji přinesl ostatním ukázat, ale ona utekla. Honzík ji šel 
hledat a přitom usnul pod dubem. Nakonec pro Honzíka přijela maminka. Všichni 
kamarádi se s ním přišli před odjezdem rozloučit. 
Kniha se mi moc líbila a určitě bych ji doporučil i ostatním čtenářům. 
Hlavní postavy: Terezka, Viktor, Ferda, babička, dědeček, pes Punťa 
a pochopitelně Honzík. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pěkné ilustrace. 
Charakteristika jednajících postav: Honzík je hodný, hravý, milý malý chlapec, 
který jede za babičkou a dědou a u nich prožívá pěkné chvíle. Ferda je pyšný na 
sebe i na své kuličky, které vyhrál. Také se snaží podvádět. 
 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Z anglických originálů Frog and Toat are Friends, Frog and Toad 
Together, vydaných nakladatelstvím Harper and Row, New York, 
1970, 1971, přeložila Eva Musilová. 
Původní ilustrace Arnold Lobel 
V Klubu mladých čtenářů vydal jak svou 9082. publikaci Albatros 
nakladatelství, a. s., Praha, 2002. 
Kniha je určena pro začínající čtenáře. Počet stran 105, přečetl 
jsem jich 105. 
Přiřazení knihy: pohádka. 
Hlavní postavy: Kvak a Žbluňk. 
Děj knihy: 
Tato knížka vypráví příběhy o dvou žabácích. Přišlo jaro a Kvak šel probudit 
Žbluňka, kterému se nechtělo vstát. Prý až v květnu, tak vzal kalendář, ve kterém 
vytrhal listy až do května. Pak ho ukázal Žbluňkovi a ten vyskočil z postele, že je 
jaro. V létě Kvakovi nebylo dobře a ten chtěl, aby Žbluňk vyprávěl příběh. Žbluňk 
žádný příběh neznal. Tak se snažil vymyslet příběh, až si ublížil a musel si lehnout 
místo Kvaka. Druhý den se šli koupat. Kvak se styděl za své plavky. A chtěl, aby ho 
nikdo neviděl. Ale když vylézal z vody, tak ho všichni viděli a smáli se mu. Žbluňk 
nikdy nedostal žádné psaní, tak mu Kvak napsal dopis. Že je jeho nejlepší kamarád. 
Žabáci si zkoušeli, jestli mají pevnou vůli nesníst všechny koláčky, které upekli. 
Tak se nakonec dohodli, že je dají ptáčkům. Kvak měl ošklivý sen o tom, jak se 
zmenšoval, až byl maličký a nikdo ho neslyšel, ani Žbluňk. Když se ráno probudil, 
tak byl šťastný, že je normální. Udělali si s Kvakem velikánskou snídani a strávili 
spolu další krásný den. 
Kniha se mi líbila. Četl jsem ji tři dny. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní vtipné články. 
Charakteristika jednajících postav: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, kteří si pomohou i 
v těch nejtěžších chvílích, i když se oba ztrapní. 
 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 

Autor: Václav Čtvrtek 
Podle ilustrací Bohumila Šišky a Ladislava Čapka upravila Markéta Šišková. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství, a.s., Praha, 2003. 



- 31 - 

Kniha je určena pro děti od 5 let. 
Přiřazení knihy: pohádka. 
Hlavní postavy hajný Robátko, jelen Větrník, Josefka, 
pan Kotrč a pes Heršpic. 
Děj knihy: 
Hajného Robátka vyhodil pan Kotrč z jeho lesa. Tak si 
s Josefkou zasadili nový les a jelen Větrník ho 
očaroval, aby vyrostl. Pan Kotrč se svým psem 
Heršpicem strašně rádi škodili hajnému Robátkovi 
a jelenu Věrtrníkovi. Neustále vymýšleli samé 
naschvály. Jednou pan Kotrč poslal krtky do lesa k Robátkovi, aby mu v celém jeho 
lese udělali krtiny. Ten nejmenší krtek jim velel. Hajný řekl, že si přinese motyku 
a vykope strouhu, která je vytopí. Tak krtek něco pošeptal ostatním. Ti začali dělat 
za každým krokem hajného a Větrníka krtinu. Až se pod nimi propadla zem. Ale 
Josefka je vytáhla za copy a zachránila. Druhý den se rozhodl, že si upeče buchty 
a donese je Josefce. Ale buchty spálil. To ale netušil, že Josefka mu upekla buchty 
také. Ty byly jako zlato. Nakonec se Robátko zeptal, jestli s ním Josefka nechce 
zůstat. Tak se buchty staly svatebními a ti dva zůstali spolu na věky v hájence 
i s jelenem Větrníkem. 
Kniha se mi moc líbila. Má 84 stran a přečetl jsem ji celou. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou poučné pohádky. 
Charakteristika postav: Josefka je dobrosrdečná, protože pomáhá Robátkovi, 
například mu pomůže zasít les. Robátko je chytrý, Vždycky spolu s Větrníkem 
vyzrají nad Kotrčem. Jelen Větrník je pomocníkem Robátka za všech okolností. 
Kotrč Robátkovi tropí neplechy, například pomocí medvěda, kterému daruje med, 
aby Robátkovi zničil jeho nový les. 
 

Nejkrásnější pohádky o čertech 

Ilustroval Karel Franta 
Pohádku Kouzelné dary autorsky zpracoval Jiří Horák, 
pohádky Rychtářovi a čertovi a Jak Pakala a Tandala napálili 
čerty adaptovali Vladislav Stavovský a Jan Vladislav ze 
švédských a rumunských pramenů, pohádky Proč blesk 
neudeří do kovárny a O zakletém mlýně z polských volně 
převyprávěl Oldřich Sirovátka, pohádku Boženy Němcové Čert 
a Káča jazykově upravily Věra Formánková a Jarmila 
Servítová, pohádky Čert čeledínem a Anděl vyprávěl Václav 
Říha, pohádku bratří Grimmů Náhrobek přeložila Helena 
Neocelotová, pohádku O mlýnku, který mele na dně moře 
P.Ch.Asbjörnsena a J.Moea přeložila Jiřina Vrtišová. 
Vydal jako svou 8617. publikaci Albatros, nakladatelství pro děti a mládež,a.s., 
v Praze roku 1997. 
Kniha je určena pro děti od 7 let. 
Přiřazení knihy: pohádka. 
Kniha má 56 stran přečetl jsem jich 56, četl jsem ji tři dny. 
Děj jedné pohádky: 
Jednou přišel čert ke kováři s bolavým zubem, a volá: "Kde je zubař?" a kovář 
povídá: "A proč?" "Bolí mě zub!" Kovář říká: "Zubař je nemocný." Čert prosil kováře, 
aby mu ho vytáhl sám. Tak čertovi poručil, aby dal hlavu do svěráku. Pak utáhl 
pevně zub a rozžhavil kus železa nad ohněm. Rozžhaveným železem ťukl čerta do 
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nosu ten ucukl a zub byl venku. Od té doby žádný čert nestrčil do kovárny nos a ani 
do ní neudeřil blesk. 
Kniha se mi moc líbila a doporučil bych ji Lukášovi. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní články o čertech. 
Charakteristika postav: čert je zlý, protože kovářovi tropí neplechy. Kovář je 
chytrý, protože nad čertem vyhraje. 
 

České dějiny očima psa 2, aneb Co bylo, to bylo 

Autorka: Martina Drijverová 
Ilustroval Petr Urban 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství a. s., 
Praha, 2006. 
Kniha je určena pro čtenáře od 10 let. 
Přiřazení knihy: pohádky a pověsti o naší historii. 
Kniha má 101 stran přečetl jsem jich 101, četl jsem ji deset 
dní. Moc se mi líbila. 
Děj knihy: 
Tato knížka vypráví o historii a má tu zajímavost, že ty dějiny 
sleduje pes. Tomu připadají některé události zajímavější než jiné, něco přehlédne 
a leccos hodnotí jinak než člověk. 
PES A GOLEM 
To byl jeden čaroděj jménem Jehuda Löw ben Becalel. Jednou Rudolf II. řekl 
rabínovi, že by chtěl vidět postavy z bible. Rabín si k tomu vyžádal na Hradě 
prázdnou tmavou místnost a tam císaře pozval. Rabín řekl císařovi: "Nesmíš se 
smát." Císař viděl duchy a zasmál se. To začal padat strop! Ale rabín zvedl ruku 
a klesající trámy pokynem zarazil. Tu komnatu potom uzavřeli a nikdo tam nesměl. 
Rabín vymýšlel nové a nové věci. Měly lidem přinášet užitek, ovšem někdy to jaksi 
nevyšlo. Typickým případem byl Golem. Golem byl obrovský hliněný panák. Rabín 
Löw ho na vltavském břehu uhnětl z jílu a dal mu lidskou podobu. Když do 
Golemových úst vložil šém, socha oživla. Golem měl pomáhat, a tak ho dal rabín 
rovnou k ruce své ženě a odešel do synagogy. "Dojdi na trh pro jabka," nařídila 
rabínova žena Golemovi, ale nevěděla, že příkazy musí upřesňovat. Takže když 
poslala Golema na trh pro jabka, přinesl celý stánek i s bábou, co tam prodávala. 
Lidé proto rabína prosili, ať Golema uspí. Vždyť on nemá rozum a nadělá víc škody 
než užitku. Rabín slíbil, že panáka nechá navždy spát, nicméně pro jistotu ho 
umístil na půdě Staronové synagogy. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou zde zajímavé příběhy. 
 

České dějiny očima psa, aneb Co bylo, to bylo 1 

Autorka: Martina Drijverová 
Ilustroval Petr Urban 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství a. s., 
Praha, 2004. 
Kniha je určena pro čtenáře od 10 let. 
Přiřazení knihy: pověsti o naší historii. 
Kniha má 119 stran přečetl jsem jich 119, četl jsem ji sedm 
dní. Moc se mi líbila. 
Děj knihy: 
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Tato knížka vypráví o historii a má tu zajímavost, že ty dějiny sleduje pes. Tomu 
připadají některé události zajímavější než jiné, něco přehlédne a leccos hodnotí 
jinak než člověk. 
Přiřazení knihy: pověsti. 
Názvy kapitol: Pes na hoře Říp; Pes a silný Bivoj; Pes, Libuše a Přemysl; Pes v dívčí 
válce; Pes a Horymír; Pes v lucké válce; Velkomoravská říše, Konstantin, Metoděj… 
a Pes; Pes a kníže Václav; Pes a Slavníkovci; Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka 
a samozřejmě Pes; Vratislav, Kosmas a Pes; Pes za vlády Vladislava II.; Pes 
a spousta Přemyslovců; Pes a Jan Lucemburský; Pes a Karel IV.; Pes a král Václav 
IV.; Pes a mistr Jan Hus. 
PES A SILNÝ BIVOJ 
Tento příběh se vypráví z pohledu psa. 
Krok nastoupil po Čechově smrti a bral vladaření náramně vážně. Nic nerozhodl bez 
svolení bohů. Takže prakticky stále pobýval v posvátném háji a modlil se. Bál se 
špatného rozhodnutí. Krok měl tři dcery. Kazi byla z vojvodových dcer ta nejhustší, 
a tak jí měl nejraději. Libuše viděla do budoucnosti, což pes nevěděl, k čemu to je 
dobré. A třetí dcera Teta míchala zázračné lektvary a žvýkala ty svoje kořínky. 
Zato Kazi psa doprovázela na louku a házela mu klacíky. A to ty dvě si s ním 
nehrály. Za hradem Budeč se Kazi scházela s lovcem Bivojem, který byl chudý. Krok 
ale chtěl pro ni bohatého ženicha. Bez jeho souhlasu žádná svatba nebude. 
Jednoho dne měla Libuše vidění, že jsou všude hadi. Tak Krok přikázal se 
přestěhovat na druhý břeh řeky. Postavili si tam hrad Vyšehrad a zaseli si tam 
políčka s obilím. Které jim tam ničil velký divočák. Krok se ptal na nejlepšího lovce 
v kraji. A navíc vojvoda slíbil odměnu tomu, kdo divočáka zabije. Tak Bivoj se vydal 
se psem na lov kance. Kterého ulovil a donesl ho Krokovi k nohám a zabil ho 
oštěpem před ním. Krok se ho zeptal, jak ho má odměnit. Bivoj požádal o Kazinu 
ruku a vojvoda musel vyhovět. Svatba byla velká a pes dostal při lovu stříbrný 
obojek. 
Knihu bych doporučil Lukášovi a Jankovi. Nejvíc mě zaujala kapitola: Pes a silný 
Bivoj. Knihu jsem si vybral, protože jsem už četl druhý díl. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou zde zajímavé příběhy. 
 

Nejkrásnější pohádky o pyšných princeznách 

Pohádku Dlouhý nos přeložil Josef Spilka ze 
slovenského originálu Pavla Dobšinského Slovenské 
rozprávky. Dánskou pohádku o malé Mette vyprávěli 
Jan Vladislav a Vladislav Stanovský podle pramenů 
čerpaných z knihy K. Stroeba Severské pohádky. 
Českou národní pohádku O Jozovi Božena Němcová 
poprvé publikovala v sešitovém vydání u Jaroslava 
Pospíšila v roce 1845. Tuto pohádku s rozšířeným 
názvem O Jozovi a Jankovi jazykově upravily podle 2. vydání Národních báchorek 
a pověstí z roku 1854 Věra Formanková a Jarmila Servítová. Pohádku Král 
Drozdivous a Protančené střevíčky přeložila Helena Helcelotová z německého 
originálu bratří Grimmů Německé pohádky. Autorskou pohádku Hanse Christiana 
Andersena Pasáček vepřů přeložila Jiřina Vrtišová z dánského originálu Pohádky 
a povídky. 
Ilustrovala Andréa Kolbelářová. 
Vydal Albatros v Praze roku 2003. 
Žánr: pohádka. Kniha je od 6 let. 
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Kniha má 57 stran a přečetl jsem jich 57. Knihu bych doporučil Lukášovi. 
Kniha se mi líbila. Vybral jsem si ji, protože se mi líbily obrázky. 
Byl jednou jeden král, který měl dvanáct dcer, jednu hezčí než druhou. Všechny 
spávaly pohromadě v komnatě, kterou každý večer král zamykal na zámek a závoru. 
Každé ráno odemykal dveře a všiml si, že střevíce jsou u všech dcer prošlapané od 
dlouhého tance. Ale nikdo nevěděl, kde celou noc tančily. Král dal vyhlásit: "Kdo 
zjistí, kde dcery jsou celou noc, může si vzít jednu dceru za manželku. A až umřu, 
bude králem on. Ale když za tři dny nezjistí, kde dcery tančí, tak mu useknou 
hlavu." 
Přihlásil se princ, který dcery po tři dny neuhlídal, tak mu usekli hlavu. Pak se 
přihlásili bohatí a chudí, ale nikdo neuhlídal. Jednou šel chudý voják kolem 
a potkal stařenku. Ta se ho ptala, kam jde. "Sám nevím, stařenko." 
Stařenka mu poradila, ať zkusí uhlídat, kam chodí královské dcery tančit. 
A poradila mu, jak na to. Dala mu neviditelný plášť a řekla mu, ať nepije víno před 
spaním a dělá, že tvrdě spí. Zavedli ho do pokoje vedle princezen a dali mu vino, 
ale on se ho ani nenapil a dělal, že tvrdě spí. Když princezny uslyšely, že tvrdě spí, 
tak přistoupily k posteli a poklepaly na ni a otevřelo se schodiště pod zámkem. 
Vojáček nelenoval a šel potichu za nimi. Přišli do první aleje, kde voják ulomil 
větvičku. A tak se to opakovalo v každé aleji. Došli k vodě, kde je očekávalo 
dvanáct loděk s dvanácti princi. Každá si sedla do loďky a voják si přisedl 
k nejmladší princezně. A nechal se převést na druhou stranu břehu, kde byl zámek, 
v kterém princezny tancovaly celou noc a to se opakovalo po tři noci. Třetí den šel 
voják ke králi s věcmi, co si vzal z podzemního království. A vše pověděl panu králi 
a princezny to potvrdily. Voják si vybral nejstarší princeznu a vzal si ji za ženu. Po 
smrti krále se stal králem on. 
Charakteristika jednajících postav: král je dobrý voják, stařenka je chytrá, 
princezna rozumná. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní zajímavé pohádky o princeznách. 
 

Povídej pohádku 

Ilustrace Adolf Dudek, pohádky nemají autora 
Vydal LIBREX, nakladatelství pro děti, v Ostravě v roce 
1997. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní velice pěkné 
pohádky a ilustrace. Četl jsem ji čtyři dny. Kniha má 
80 stran, přečetl jsem ji celou. 
Přiřazení knihy: pohádky 
Kniha je od 6 let. Velmi se mi líbila. Doporučil bych ji 
Veronice. 
Pohádka Hrnečku vař 
Charakteristika postav: žebračka je dobrosrdečná; matka stará, milá, chudá paní; 
její dcera je skromná, milá dívka. 
To byla jedna chudá vdova a měla jednu dceru. Bydlely v chýši a jedly co se dalo. 
Aby měli dost jídla, vydala se dcera do lesa na jahody, že udělá kaši. Když 
obědvala, uviděla starou žebračku. Dcera jí dala kousek chleba a žena jí za to dala 
hrneček. Řekla: "Když ho doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti 
kaše, kolik jen budeš chtít. Až budeš mít kaše dost, řekni hrnečku dost a on vařit 
přestane." Dcerka matce řekla, co se jí přihodilo, dala hrnek na stůl a řekla: 
"Hrnečku, vař!" Když byl hrnek plný, řekla: "Hrnečku dost!" A hrnek přestal vařit. 
Když se najedly, šla dcera na trh prodat vejce. Ale matka dostala hlad, tak vzala 
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hrnek a řekla hrnečku vař! Hrneček začal vařit, ale matka zapomněla, co má říct, 
aby hrnek přestal vařit. Za chvíli byla plná kuchyň a pak celá chaloupka. Potom 
celá náves, v tu chvíli se vracela dcera domů a řekla hrnečku dost a kaše se 
přestala vařit. Večer se sedláci vraceli domů a museli se prokousat do svých chalup. 
Pak kaši jedli celé týdny. Od té doby matka vždy čekala na dceru, když dostala 
hlad. 
Další pohádky: O Budulínkovi, O Červené karkulce, O kohoutkovi a slepičce, 
O perníkové chaloupce, O veliké řepě, O Smolíčkovi, O koblížkovi, O zvířátkách 
a loupežnících, O kůzlátkách, O Palečkovi, O třech medvědech. 
 

Maminčiny pohádky 

Napsala Ludmila Tesařová 
Ilustroval Miloslav Disman 
Vydalo nakladatelství Knihy nejen pro bohaté, 
Havlíčkův Brod, roku 1996. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní nejen známé, ale 
i zcela neznámé pohádky. 
Četl jsem ji pět dní. Má 56 stran a přečetl jsem ji 
celou. 
Žánr knihy: pohádky 
Kniha je určena pro děti od šesti let. Velice se mi líbila. Doporučil bych ji Veronice. 
Charakteristika postav v pohádce O Červené karkulce: Vlk je zlý, protože sežere 
Karkulku i babičku. Karkulka je roztomilé a pěkné děvče. Babička je stará, milá 
a chudá stařenka. 
Další pohádky: Paleček, O perníkové chaloupce, Podivná země, Vodníkova Hanička, 
Šípková Růženka, O pejskovi a kočičce, Co si Bětuška vysloužila, Sůl nad zlato. 
Děj pohádky Červená karkulka 
Byla jedna holčička, které říkali Červená karkulka. Babička měla svátek, tak mamka 
upekla buchtu a do láhve přichystala dobrou smetánku. Pak poslala Karkulku 
k babičce. Cesta k babičce vedla přes les. Maminka Mařence domlouvala, aby se 
nikde nezdržovala a aby nezabloudila. Karkulka vzala košíček a vydala se na cestu 
k babičce. Ale tam potkala holčičky a začala si s nimi hrát, i když to maminka 
zakázala. Pak zjistila, že se hodně opozdila, tak si šla pro košíček, ale tam stál vlk. 
Vlk se jí zeptal: "To je tvůj košíček?" 
"Ano a jdu k babičce, má dnes svátek." Vlk vyzvídal, kde bydlí babička. 
"Tamhle v lese," odpověděla mu Karkulka. 
Vlk ji vyzval: "Tak jí natrhej kytku." Vlk zatím běžel k babičce, aby tam byl dřív než 
Karkulka. Potom zaťukal na dveře a řekl Karkulčiným hlasem: "To jsem já 
Karkulka." Babička řekla, že je otevřeno, ať jde dál. Vlk skočil do světničky a sežral 
babičku. Pak si oblékl babiččiny šaty a lehl si do postele místo ní. Za chvíli přišla 
Karkulka. Zaklepala na dveře, ale nikdo se neozval, tak šla dál. Ve světničce bylo 
šero. Karkulka přistoupila k posteli a povídá: "Babičko, proč vám dnes oči tolik 
svítí?" 
"To abych tě lépe viděla!" 
"Babičko, proč máte tak dlouhé nehty?" 
"To abych tě lépe mohla podržet!" 
"Babičko, proč máte tak velké zuby?" 
"To abych tě lépe mohla sníst," vykřikl vlk. Jak ale vyskočil, zamotal se do sukně 
a uhodil se do hlavy. Karkulka leknutím vykřikla. Naštěstí šel okolo myslivec, ten ji 
uslyšel vykřiknout, tak vešel a uviděl vlka. Pak popadl nůž, rozpáral břicho, ze 
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kterého vyskočila babička. Ta mu hned poděkovala a radovala se, že se Karkulce 
nic nestalo. Od té doby byla Karkulka poslušná. 
 

Tatínkovy pohádky 

Autoři: Karel Jaromír Erben, Václav Říha, Beneš Metod Kulda 
Ilustroval Miloslav Disman 
Vydalo nakladatelství Knihy nejen pro bohaté, Havlíčkův Brod, 
roku 1997. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní také pohádky, které neznám. 
Četl jsem ji šest dní. Má 63 stran a přečetl jsem ji celou. 
Žánr knihy: pohádky 
Kniha je určena pro děti od šesti let. Velice se mi líbila. Stejně jako předešlou 
knihu bych ji doporučil Veronice. 
Charakteristika postav v pohádce Zkrocený vodník: Vodník je zlý, protože chodil 
trápit mlynáře. Mlynář se bojí, je bázlivý. Jeho pomocník je chytrý, protože vyzrál 
nad vodníkem. 
Další pohádky: Rozum a Štěstí, Dvě Maričky, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
O hloupých čertech a chytrém ševci, Drak dvanáctihlavý, Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda. 
Děj pohádky Zkrocený vodník 
Byl jeden mlynář, kterého trápil vodník. Mlynář se bál, a tak chodil spát jinam. 
Jednou přišel pomocník mlynáře a prosil o nocleh. Mlynář řekl: "Nemohu ti nocleh 
dát, poněvadž tu straší hastrman." 
Pomocník odpověděl: "Já se ho nebojí a chtěl bych vědět, co je zač a tak tu 
přespím." Koupil svíčku, vzal housle ze stěny a hrál. 
Přišel vodník a pravil: "Nauč mě hrát na housle." 
"Ty se na ně hrát nikdy nenaučíš." Nakonec mu je ale do ruky dal. Ovšem vodník 
měl dva prsty křivé, a tak mu hraní nešlo. Pomocník řekl, že mu je narovná. Vzal 
velký nebozez a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klíny a povídá: "Strč 
tam prsty, budeme je rovnat a až tě to bude bolet, řekni." Poté vzal palici a udeřil 
silně na klíny, až vodník zakřičel: "Už bolí!" 
Pomocník odpověděl: "No počkej, to se musí dobře usadit." Popadl do ruky důtky 
a švihal hastrmana na zádech. Nakonec dodal: "Teď mi odpřísáhneš, že už tu nikdy 
nebudeš strašit a nevkročíš sem." Vodník odpřísáhl a už ho tu nikdo nikdy neviděl. 
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