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Absolventi školy v roce 2008 

Vést svůj kulturní deník zaměřený na přečtené knihy jsme v internetové Knize knih 
začali v říjnu roku 2006, na začátku čtvrtého ročníku. Postupně jsme četli různé 
knihy a s těmi, které nás zaujaly, jsme seznámili své spolužáky ve třídě a doporučili 
jim je také k přečtení. Záznamy o četbě jsme zpracovali na počítači a odeslali panu 
učiteli ke zveřejnění. Nakreslený obrázek ke knize jsme si sami oskenovali a v 
počítači upravili. Ke každé přečtené knize vzniklý list jsme zakládali do svého 
portfolia. Na počátku roku jsme si nakreslili na balicí papír velkou rybu, kterou 
jsme si připevnili na zeď třídy. Každý z nás, jakmile představil svou knihu, umístil 
na tuto rybu jednu šupinku se svým jménem a názvem knihy, kterou přečetl. Na 
konci roku bylo těch šupinek docela dost. V průběhu roku nám jeden z tatínků 
graficky zpracoval nový návrh na naše internetové stránky. Panu Špásovi za ně 
děkujeme. 
V květnu 2008 nám napsal spisovatel, autor knih pro mládež se sportovní 
tematikou, pan Lubomír Man, jehož jednu z knih četl Janek Špás: 
„S úžasem jsem si četl, co umíte dělat s mládeží. Takhle získává práce pedagoga 
opravdový smysl, punc a respekt. Gratuluji Vám. Samozřejmě mě vedle tohoto 
obdivu potěšila i zmínka o mé knížce Vysoký cíl, a vůbec mě nemrzelo, že Váš žák 
spojil mou knížku s Foglarovou Chatou v jezerní kotlině. Spíš mě udivilo, že v téhle 
kombinaci by ta knížka byla možná vydařenější. Za kombinační obratnost mu proto 
dávám jedničku, a pokud se mi ozve, pošlu mu výtisk Vysokého cíle 
z nadcházejícího čtvrtého a notně přepracovaného vydání. Zdravím Vás a ještě 
jednou děkuji za tu netušenou úroveň, na kterou jste dokázali dostat práci 
učitele.“  
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Daniela Málková 

Udatný Michele a kamarádka lednička 

Autorka: Susana Tamarová 
Přeložila Kateřina Vinšová 
Ilustroval Jiří Fixl 
Vydal Albatros nakladatelství, a.s., Praha v roce 1999 
z italského originálu Cuore di Ciccia, vydaného 
nakladatelstvím Arnoldo Mohdadori Editore S.p.A., Miláno, 
1992. 
Kniha má 118 stran. Je pro čtenáře od 8 let. Přečetla jsem ji 
celou. 
Je o tlustém chlapci, který si rozuměl jenom s ledničkou. 
Jeho matka byla pořád pryč. Pak, když se rozzlobila kvůli 
tomu, že je nadměrně tlustý, tak ho dala do ústavu pro vyzáblé, z kterého utekl. 
Když chodil po městě, potkal fretku Frety, která ho zavedla do laboratoře Mistra 
Kakofrka. Ten ho proměnil v netopýra a zadal mu úkol - splnit misi. 
Žánr: moderní pohádka. 
 

Štaflík a Špagetka 

Napsali Alena a Jiří Munkovi 
Ilustroval Zdeněk Smetana 
Z edice Ahoj děti - Dobrou noc 
Kniha má 61 stran, je pro děti od čtyř let. 
Kniha se mi líbila. 
Žánr: pohádka 
Postavy: Štaflík a Špagetka 
Pavla a Petr si už poněkolikáté každý rok přejí k Vánocům štěňata. Tyto vánoce se 
konečně jejich přání splnilo. Štěňata pojmenovali Štaflík a Špagetka. Štěňata 
bydlela doma s Pavlou a Petrem a s jejich rodiči, takže nechodila moc ven. A když 
šla, rodiče z nich nespustili oči. Když si venku hráli s cizím psem, tak rodiče hned 
vyběhli a vyhubovali jim. Když toho měli dost, řekli si, že půjdou do světa. Nejdříve 
šli na smetiště, kde našli starou boudu a přespali v ní. K ránu přiletěla vrána. 
Myslela si, že ocásky štěňat jsou hadi. Tak do nich klovla. Ocásek Štaflíka vránu 
šlehnul do jejího zobáku. Vrána odletěla o kus dál, aby zjistila, kdo tam spí. Když 
to zjistila, tak protože je zlomyslná, jim zavázala ocásky dohromady. A pak našli 
igelitovou tašku, kde bylo jídlo. Pak chodili dlouhé hodiny. 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Kniha je zajímavá tím, že je o dvou štěňatech, které jdou do světa. Doporučila 
bych ji Terče, protože má ráda taky štěňata a protože již četla 
podobný příběh. 
Štaflík a Špagetka jsou hodní - třeba v příběhu zachránili jezevce, 
ptáče a vráňata. 
 

Město, venkov, láska 

Napsali: Thomas Brinx a Anja Kömmrlingová 
Přeložila: Ivana Vízdalová 
Vydalo nakladatelství BB art, s.r.o. v roce 2005. 
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Postavy: Anika, Alex, Jockel, Georg 
Další knihy od stejných autorů: Holky jsou slepice až na Ruby, Kluci jsou machři až 
na Tima 
Kniha má 126 stran. Přečetla jsem ji celou za dva dny. 
Žánr: vymyšlené příběhy ze života 
Doporučila bych ji Ivetě, Verče a Anetě, protože je to spíše pro holky a myslím, že 
by je to bavilo. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. Vybrala jsem si ji, protože mě zaujal název. 
Kniha je zajímavá. 
Děj: 
Anika vyrůstá celý život ve velkoměstě a prožívá v něm velkou lásku s Alexem. Ale 
rodiče se rozhodnou koupit domek na venkově. Zchátralé stavení skoro na spadnutí. 
Anika se musí stěhovat. Srdce jí krvácí a propadá zoufalství. "Co si počnu?" říká si 
každý den. Najednou se objeví zamilovaný Jockel, taky Georg s očima jako zelené 
blesky. Upřímná kamarádka a neznámý ctitel kolem Aniky malují srdce. Ale nic 
a nikdo se nemůže vyrovnat Alexovi. Pro Aniku začíná jiný život. Vše to pokračuje 
v knihách Holky jsou slepice až na Ruby a Kluci jsou machři až na Tima. 
V knize nejsou obrázky. 
Georg, Jockel a Anika jsou milí, protože dívku vezmou za svou, i když nemají rádi 
město, až na jejího učitele, který ji nemá rád. 
 

Lucie postrach ulice 

Napsal: Ota Hofman 
Fotografie z filmu: Josef Vítek 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Postavy: Lucie, dva panďuláčci - zelený a oranžový 
Další knihy: A zase ta Lucie... 
Kniha je pro čtenáře od osmi let, má 119 stran a četla 
jsem ji čtyři dny. 
Žánr: vymyšlené pohádkové příběhy 
Knihu bych doporučila Verče, Ivetě, Anetě a Tereze, 
protože si myslím, že by je zaujala. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. Vybrala jsem si ji, protože mě zaujal její 
název. Je zajímavá tím, že by se to mohlo stát. 
Děj: 
Malá Lucie je u prázdninách u dědečka. Protože už jde do školy, tak jí děda koupí 
tašku. Když si pro ni přijedou rodiče (každý sám), přivezou jí také školní tašky. Má 
tedy celkem tři tašky. Jde si hrát s kamarádkami. Ale zjistí, že jsou ještě u babiček 
nebo na dovolené. Tak ji hlídá kluk Halamala. Ale on ji nechce, tak všem uloží 
úkol, aby něco ukradli. Všichni kromě jedné holky a Lucie už něco mají ukradeno. 
Jdou spolu a Lucie ukradne plastelínu a nechá si ji. Pozná, že není obyčejná. Když 
se z ní vyklubou dva panáčci, je překvapená. Spolu s nimi užije dost zábavy. 
A stane se místo Halamaly vůdcem party. Halamalovi se to nelíbí, snaží se všemi 
fintami dostat zpět, ale nedaří se mu to. Poslední týden o prázdninách přijede 
děda. A když je první den školy, všichni zaspí, kromě Lucie. A ta se do školy vypraví 
sama. 
Halamalova parta je zlá, že Lucii nechce přijmout mezi sebe. 
Lucie je hodná, protože se stará o panďuláky a nechce krást, i když jí k tomu 
Halamala naváděl. 
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Čarovná zima 

Napsala: Tove Janssonová 
Ilustrovala: Tove Janssonová 
Přeložil: dr. Libor Štukavec 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze 
roku 1977. 
Kniha je pro čtenáře od 8 let. Má 104 stran v šesti 
kapitolách: Zasněžený salon, Začarovaný koupací 
pavilónek, Velká zima, Tajemné bytosti, Hladoví hosté 
a Příchod jara. 
Kniha se mi líbila. Vybrala jsem si ji, protože mě zaujal 
název. Je zajímavá tím, že tu vystupují postavy, které by jinak nebyly. 
Hlavní postavy: Mumínek, Mumínkova máma a táta. 
Postavy jsou milé a hodné, protože si pomáhají. 
Žánr: pohádkové příběhy 
Knihu bych doporučila Verče a Anetě. Já sama jsem ji četla jeden den. 
Děj: 
Příběh se odehrává v dalekých arktických krajích, kde právě vládne zima. Mumínek 
se předčasně probudil ze zimního spánku. Když vylezl ven z domečku, neví kde je 
a co je to kolem něho. Všude bílo a nikde ani živáčka. Ale na sněhu jsou stopy. 
Mumínek je rád, že tu aspoň někdo je, jde dál bez toho, aby jednou promluvil. 
Toto překvapení neprožívá sám. Na cestě potkává mnoho nových kamarádů 
a prožívá s nimi radost i smutek. 
 
 

Harry Potter a Kámen mudrců 

Napsala Joane K. Rowlingová 
Z anglického originálu Harry Potter and the Phlosopher's 
stone, vydaného nakladatelstvím Bloomsaury, Londýn, 
1997 přeložil Vladimír Medek. 
Ilustrace na obálce: Mary GrandPré 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze 
roku 2003. 
Pro čtenáře od 9 do 99 let i více. 
Kniha má 285 stran, přečetla jsem ji celou asi za dva 
týdny. 
Text je rozdělen do sedmnácti kapitol: Chlapec, který zůstal sám, Sklo, které 
zmizelo, Dopisy od Nikoho, Klíčník, Příčná ulice, Nástupiště devět a tři čtvrtě, 
Moudrý klobouk, Učitel lektvarů, Půlnoční souboj, V předvečer všech svatých, 
Famfrpál, Zrcadlo z Erisedu, Nikolas Flamel, Norwský ostrohřbetý drak Norbert, 
Zapovězený les, Padacími dveřmi a ještě dál, Muž se dvěma obličeji. 
Kniha se mi moc líbila. Vybrala jsem si ji, protože se mi líbil film. 
Hlavní postavy: Harry Potter, Hermiona, Ron. Líbilo se mi, že si navzájem 
pomáhají. 
Děj knihy: 
Harry Potter přežil útok na jeho rodiče a na něho čarodějem Voldemordem. Ale 
protože nemá už jiné příbuzné než svou tetu Petůnii a strýčka Vermona, musí jim 
ho Brumbál svěřit. Jeho teta a strýc s jejich synem ho nemají rádi. Tak musí spát 
s pavouky v malém přístěnku. Když mu je za dva dny přesně jedenáct, tak mu 
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začínají chodit dopisy od Brumbála, aby se přihlásil do školy čar a kouzel 
v Bradavicích. Ale strýček mu to nechce dovolit, protože mu nechce nic platit. Tak 
sežene chatku na kraji útesu hluboko v moři. Ale Hagrid si pro něj přijede a předá 
mu ten dopis, ještě jeden den tam přespí a pak jede nakoupit do Londýna věci, co 
potřebuje. Pak ho vysadí na vlak do Bradavic, ale jen na nádraží, takže Harry musí 
pokračovat sám. Ale nemůže najít nástupiště, tak se zeptá průvodčího a ten se 
začal smát, že je to dobrý vtip a poslal ho dál. Pak potkal Rona s jeho mámou 
a zeptal se, kde je nástupiště devět a půl. Oni to věděli, tak šel s nimi. Pak jel do 
Bradavic, kde se rozhodovalo, kdo kam půjde. Harry nechtěl jít do Zmijozelu, tak si 
to potichu říkal a nakonec moudrý klobouk rozhodl, že půjde tam, co Ron 
s Hermionou. Pak zde ještě prožívá celý školní rok. 
Knihu bych doporučila Anetě a Veronice. 
Žánr: fantastická literatura. 
 

Povídání o pejskovi a kočičce 

Napsal a nakreslil Josef Čapek. 
Vydalo OTTOVO nakladatelství, s.r.o. Praha v roce 
1998. 
Kniha je pro děti od čtyř let. Má 111 stran a 10 kapitol: 
Jak si myli podlahu, Jak si pejsek roztrhl kaťata, Jak 
psali psaní děvčatům do Nymburka, O pyšné noční 
košilce, O klucích z Domažlic, Jak si udělali k svátku 
dort, Jak našli panenku, která tence plakala, Jak hráli 
divadlo a na Mikuláše co bylo, Jak pejsek s kočičkou 
slavili 28. říjen. 
Kniha se mi líbila. Vybrala jsem si ji, protože jsem ji četla sestře. Je zajímavá tím, 
že pejsek s kočičkou se chovají jako lidé. 
Hlavní postavy jsou pejsek a kočička. 
Charakteristika postav: Kočička a pejsek jsou hodní, protože si navzájem pomáhají. 
Žánr: pohádky 
Knihu bych doporučila Terče, protože má ráda pohádky. Četla jsem ji dva dny. 
Děj pohádky Jak psali děvčatům do Nymburka: 
Pejsek a kočička dostali dopis od děvčat z Nymburka a chtěli jim odepsat. Ale při 
tom se vsadili, že pejsek umí mňoukat a kočička štěkat, ale vzniklo z toho 
štěkomňoukání a naopak. Když dopsali dopis, měli tam hodně chyb a pejsek se 
podepsal jako PÍSEK místo pejsek. Pak se ustrojili do teplého oblečení a šli dopis 
poslat. 
 

Kluci jsou machři, až na Tima! 

Napsali Thomas Brinx a Anja Kömmerlingová. 
Přeložila Ivana Vízdalová. 
Vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. v Praze roku 2004. 
Kniha je pro holky od devíti let. Má 135 stran 
v sedmnácti  kapitolách: 
Ve fotbalovém vězením, Cvok do Bubiho, Co říkají 
karty?, Kohopak to tady máme!, Hlavně něco umět, Možná se tu Bubi přece zastaví, 
Lví efekt, Co říkají karty?, Klub čarodějnic, Velký den, Ahoj, sluníčko, Svoboda, Frr 
a je pryč jako láska, Co říkají karty?, Zrádce, Láska je dětinství, Tanečnice a strom. 
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Kniha se mi velmi líbila. Je zajímavá tím, že tam je třikrát „Co říkají karty?“ 
Vybrala jsem si ji, protože mně ji koupil táta a že jsem četla první díl „Město, 
venkov, láska!“ Doporučila bych ji Terče, protože by jí to asi bavilo. 
Hlavní postavy jsou Alina a Ruby. 
Charakteristika: 
Alina: Její rodiče jsou bohatí, ale táta hledá ropu, tak není doma. Má ráda balet 
a nesnáší fotbalisty a fotbal vůbec jako její kamarádka Ruby. Jinak je hodná 
a rozumná. 
Ruby: Její rodiče mají peněz akorát a je přesný opak Aliny, ale rozumí si s ní. 
A jako Alina má ráda balet a fotbal a fotbalisty nesnáší. A je taky hodná a rozumná, 
zamilovaná. 
Děj: 
Ruby a Alina jsou nejlepší kamarádky. Sní o tom, že budou nejlepší baletky, ale 
nesnášejí fotbal a fotbalisty. Ale Ruby se zamilovala do fotbalisty Bubiho a shodou 
náhod přišel do baletu Tim. Alina a Ruby se ho ujaly, ale myslely, že je nějaký 
divný. Nikomu to neřekl, ale on balet nesnášel, ale kvůli Ruby se tam přihlásil. 
A ona vycítila, že je to její duševní dvojče. A tak jednou když odešla Alina od nich, 
zeptala se Tima, jestli by jí nepomohl získat srdce Bubiho. A on jí odpověděl, že 
ano. Ruby byla šťastná, takže si ani nevšimla, že Timovi spadl úsměv z toho, že 
Ruby miluje někoho jiného. Jednou, když se její táta koukal na fotbal, tak se ho 
nenápadně zeptala, jestli má Bubi nějaké internetové stránky. Její táta jí je 
nadiktoval a byl rád, že se jeho dcera začala zabývat fotbalem. Ruby našla článek, 
že Bubi potřebuje spravit motorku a kdo by mu ji spravil, tak ať se ozve. Napsala, 
že jestli ji ještě potřebuje spravit, tak ať ji doveze do tátova autoservisu. A za 
týden opravdu přijel. A domluvili si rande. Ale pak záhadně zmizel Tim. Hledala ho, 
ale pak se stavila za Alinou v nemocnici se jí omluvit. Alina jí řekla, že ji musí 
zastat v roli baletky. Ruby odpověděla, že jo a musela odejít. Pak šla na rande 
a byla tam přesně. Vešla dovnitř a tam Bubi s nějakou holkou. Ruby málem 
odvážela sanitka. Utekla a rozbrečela se u sebe v pokoji. Příští den měla tančit 
tanečnici. Nakonec strom v baletu dělal Tim! A řekl jí, že ji miluje a pak už Ruby 
věděla, že proto jí pomáhal. 
Žánr: dívčí román. 
 

Stěhovaví ptáci 

Napsala Eliška Horelová. 
Ilustroval Jaroslav Malák. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1986. 
Pro čtenáře od devíti let. 
Kniha má 254 stran. 
Četla jsem ji jeden týden. 
Na knize mě zaujaly obrázky. 
Vybrala jsem si ji, protože mě také zaujal název. 
Má 25 kapitol, mezi nimi například kapitoly: 
První vyprávění Květy Staňkové, Druhé vyprávění Květy Staňkové, Václav Karas 
ředitel, Třetí vyprávění Květy Staňkové, Páté vyprávění Květy Staňkové, Šesté 
vyprávění Květy Staňkové, Sedmé vyprávění Květy Staňkové, Osmé vyprávění Květy 
Staňkové, Pavel Mach psovod. 
Zařadila bych ji do příběhů. 
Postavy, co tam vystupují, jsou Mirek Vaněk, Láďa Melmuka, Zdenka Zahradníková, 
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Karel Betka, soudružka Lafková, Pepík Fajta, Vašek, Ema Slabochová, Fiala, Vlasta, 
Milan, Petr, Václav Karas, Jiří Lacina. 
Všechny postavy jsou hodné a pilné, ale Mirek Vaněk je stvoření spíš z uplakanosti 
a strachu. 
Kapitola Pavel Mach psovod, která mě zaujala nejvíc: 
Hlavní postava této kapitoly je Pavel Mach. 
Děj očima Pavla Macha: 
Jednou mi zavolá náčelník a chce, abych vzal psa a šel za Oldou Šimonem. Tak 
jsem vzal Bleska šel k Oldovi, u kterého jsem byl ve chvíli. Řekl mi, že se v Hrádku 
ztratil nějaké paní Janatové obraz. Pak jsem ho našel, ale ještě jsem potřeboval 
najít pachatele. Tak Blesk hledal a za chvíli jsem zjistil, že jsem zpátky u Janatů. 
Ještě jsem chvíli utíkal za Bleskem a pak konečně vešel ke dveřím. Slyšel jsem: 
„Jen si berte děvečky.“ Kdybych s sebou neměl Bleska, asi bych počkal, až se 
děvečky najedí. Jenže Blesk byl netrpělivý, a tak jsem je musel přeci jen vyrušit. 
Blesk se vrhnul se štěkáním k jedné z nich. Chtěl jsem ho strhnout zpátky, ale už 
bylo pozdě, už jí spadl vdolek, co držela v ruce. Zeptal jsem se jí, jestli není 
náhodou Janatová. Ale za ni mi odpověděla její kamarádka, že je. Ta stará paní se 
zeptala, co se stalo. Řekl jsem jí pravdu, že ta holčička neřekla mamince, že si 
půjčuje obraz. A zeptal jsem se jí, kdo jí ho pomohl odnést. A ta Zdena za ní zase 
odpověděla, že ona a ještě Mirka s Líbou. A jestli chcete vědět, jak to bylo dál, 
přečtěte si knihu Stěhovaví ptáci. 
 

Morče ve skleníku 

Napsala Lucy Danielsová. 
Ilustrovala Jitka Walterová. 
Vydal Albatros, nakladatelství, a.s., Praha, 2004. 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Má 118 stran, deset 
kapitol, které nemají názvy. Četla jsem ji, protože 
jsem ji dostala k Vánocům. Líbila se mi. Doporučila 
bych ji Ivetě, protože si myslím, že by se jí také líbila. 
Žánr: příběh s dívčí hrdinkou. 
Knihu jsem četla jeden týden. 
Postavy: Mandy, Adam Hope, Dillon, pan Woodbridge, paní Woodbridgeová, Čoko – 
morče, Sněhurka – ovce, Sněženka a Sněhová vločka – jehňátka, Amina – morče, 
Molly – ovčácký pes, Gary, James, Martin Tucker, Emily Hopeová, Sally – prase, Bill 
Wilde, motorkáři, Lydia Fawcettová, Apollo – hřebec. 
Charakteristika postav: Mandy je hodná a pilná, Adam Hope hodný, Dillon hodný, 
pan Woodbridge hodný, paní Woodbridgeová hodná, Čoko nezbedná, Sněhurka 
spořádaná, Sněženka a Sněhová vločka neposlušné, Amina nezbedná, Molly 
poslušná, Gary zlý, ale v příběhu se zlepšil, James spolehlivý, Emily Hopeová 
hodná, Sally hodná, Bill Wilde hodný, motorkáři zlí, Lydia Fawcettová hodná, 
Apollo odvážný. 
Děj: 
Mandy Hopeová s jejím tatínkem ošetřují na statku zvířata. Pan Woodbridge se 
strachuje o své březí morče Čoko. Ale pan Hope ho ujistí, že je v naprostém 
pořádku. Mandy slíbila panu Woodbridgeovi, že Čoko natrhá pampeliškové mlíčí 
a starček. Ale den na to zjistí, že je statek naruby. Pak má Mandy podezření na 
partu motorkářů. A její teorie se začíná držet i pan Marsh. Protože na ně mají 
nepřímé důkazy. Ale Dillona to zaskočilo, protože do té party se mohl přidat i jeho 
bratr Gary! Minulý den ho viděla Mandy a James, jak se baví s jedním z motorkářů, 
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Martinem, že si vyjedou a Dillon zjistil, že nespal vůbec doma. Tak se ptají sami 
sebe: „Co když se vyplnila ta projížďka a zastavili se tu?“ Mandy potvrdila, že ji 
probudil v noci hluk motorek. Pak se šli kouknout do stáje, kde byly Ayshirské 
krávy. Po Čoko však tu nebylo ani vidu ani slechu. Pak potkali Mandyho tátu, který 
jim sdělil novinu, že si mají pospíšit s hledáním Čoko. Protože by se jí a jejím 
morčatům mohlo něco stát. Pak zjistili, že Gary je nevinný. Ale nevěděli to jistě. 
Jestli chcete vědět, jak to dopadlo a kde se Čoko našla, přečtěte si knihu Morče ve 
skleníku. 
 

Jak přičarovat lásku 

Napsala Bianka Minte-Königová 
Přeložila Ivana Školníková 
Vydalo nakladatelství BB art Praha v roce 2006. 
Kniha má 166 stran v sedmi kapitolách. 
Názvy kapitol: Čarodějnický sabat, Začarovaný a jako 
vyšitý, Rej čarodějek, Pokrm lásky, Protikouzlo, Začínající 
bezradná čarodějka, Dieta kvůli lásce. 
Knihu jsem četla tři dny. Doporučila bych ji Tereze, asi by 
se jí taky líbila. 
Kniha je pro dívky od deseti let. Zařadila bych ji do 
dívčích románů. 
Hlavní postava je Katka. Je hodná a odvážná, protože si chce přičarovat lásku. 
Podobné knihy jsou Láska přes mobil, Superstar – ale co láska?, Hádanka pro 
zamilované. 
Knihu jsem si vybrala, protože se mi líbil název. 
Je zajímavá tím, že je podle mě hezky napsaná. 
Nejvíc se mi líbila kapitola Pokrm lásky. 
Katka spolu s kamarádkami Mílou a Hankou založily klub čarodějek, aby si Katka 
přičarovala toho pravého kluka. Katka na svého vysněného prince čeká již dlouho 
a je z toho rozladěná. A čarováním a kouzlením chce vytouženého kluka přivolat. 
Očarovaný polibek a pokrm lásky přímo nečekaně zapůsobily. Ale bohužel způsobily 
velké zmatky, které trojice čarodějek vůbec neplánovala. Najednou se objeví 
Katčin bratranec Florian, který se vysněnému klukovi ani v nejmenším nepodobá. 
Naopak! Katka se mu někdy i dokonce vyhýbá. A ještě k tomu začne přičarovaná 
láska působit na Floriana... Jestli chcete vědět, zda Katka našla nakonec svého 
vysněného Romea nebo se přičarovaná láska usadila na Floriana, přečtěte si knihu 
Jak přičarovat lásku. 
 

Tajemství proutěného košíku 

Napsala Markéta Zinnerová. 
Ilustrovala Zdena Krejčová. 
Vydalo nakladatelství pro děti a mládež Albatros v Praze 
roku 1987. 
Kniha je určena pro děti od osmi let. Četla jsem si ji, 
protože mi ji doporučila maminka s tetou. 
Autorka této knihy napsala mnoho příběhů o dětech 
a hlavně pro děti. Z dalších knih to je například Indiáni 
z Větrova, Kde padají hvězdy, Čarovné prstýnky, My 
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všichni školou povinní. Některé z knih byly natočeny jako televizní seriály. 
Žánr: příběhy dospělých a dětí. 
Postavy: Klárka, Vojtíšek, Vláďa, Tonda, Alice, dědeček Karas, babička, pan Karas. 
Charakteristika: Klárka hodná a milá, Vojtíšek uplakaný, Vláďa hodný a smutný, 
Tonda je hodný, Alice škodolibá, dědeček Karas hodný, babička hodná, pan Karas 
hodný. 
Kniha se mi líbila, četla jsem ji tři dny. Má 275 stran v 64 kapitolách. Některé 
jejich názvy jsou: 
Klárčiny starosti na konci léta, U Karasů se stěhují, Vavruškovic stodola, Na novém 
místě, Na stohu, Hvězdy rostou na švestce, Přijeli rodiče, Toulavý pes, Klárka se 
rozhoduje, Setkání v lese, Klárka s Vojtíškem mají trest, Zídka, Aby se babička 
radovala, Zasahuje dědeček, Zmije, Březový loupežník, Začíná škola, Pozdravuje tě 
táta, Setkání s tátou, Ajax se s každým nekamarádí, Hvězda spadlá z nebe, Kdo se 
bojí, nesmí do lesa, Princezna má strach, Zachránci, Bitka, Utkání, Vojtíškovy 
nesnáze vrcholí, Výkres, Lesák Ondra, řezbářský nůž, Hostina v hájovně, Noční 
výprava, Žihadlo, Poznámky, Cesta za tátou, V nepřátelském území, Tajemství za 
tajemství, Klárka se zlobí, Vláďův útek, Paběrkování, Dědovi se kdekdo nezavděčí, 
Kotrmelce, Zklamání, Při rybě se nemluví, Máma chce pryč, Loukovští Indiáni 
v osamění, Faul, Klárka hospodaří sama. 
Kniha je zajímavá tím, že je to o dětech, které zažívají příběhy, co by se mohly 
stát i nám. 
Děj: 
Kniha je o čtyřech dětech: Klárce která bydlí celý rok jen s babičkou (už od první 
třídy), Vláďovi, který bydlel na proti Klárce, Tondovi, který bydlel v hájovně 
a o nejmladším Vojtíškovi. Vojtíšek byl bratr Klárky a byl s ní jen o prázdninách 
a některých víkendech. Jednou, skoro na konci prázdnin, měla Klárka po čtyřech 
letech, co byla u babičky, odjet také jako Vojtíšek s rodiči do Prahy. A protože 
chtěla, aby tady v Janovicích měli na ni kluci vzpomínku, začala na půdě kreslit 
obrázky, co spolu Klárka, Vláďa a Tonda zažili. Ale pak, když jednou si Klárka 
kreslila na půdě, viděla, jak naproti u Vládi zastavil velký stěhovací vůz. Klárka si 
nejdříve myslela, že se Vláďa stěhuje a byla na něho naštvaná, že jí to neřekl. Ale 
pak se dozvěděla od dědy Karase, že se stěhuje jen pan Karas, tedy Vládi táta. 
Klárka proto Vláďu nemohla najít, protože se nechtěl vidět se svým tátou. Nakonec 
ho ale našla. Když přijedou Klárčiny rodiče, tak se Klárka dozvídá, že ani tento rok 
nebude v Praze. Pokud chcete vědět, jak to dopadlo a jaké Klárka s její partou 
zažijí dobrodružství, přečtěte si knihu Tajemství proutěného košíku. 
Knihu bych doporučila všem, co mají rádi příběhy s dětskými hrdiny. Jmenovitě 
Tereze, protože by se jí to asi líbilo. 
 

Amanda a detektivové 

Napsal: Joachim Friedrich 
Ilustroval: Edda Skibbe 
Vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. ve spolupráci Jiří Buchal - 
BB/art v Praze roku 2005. 
Knihu jsem četla tři dny. 
Vybrala jsem si ji, protože mě zaujal obrázek na úvodní 
straně, kde sedí na motorce ovce se slunečními brýlemi. 
Kniha byla velmi zajímavá. S ovcí s brýlemi jsem se dosud 
v žádné knize nesetkala. 
Doporučila bych ji všem, kdo mají rádi příběhy. U nás ve 
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třídě Tereze, určitě by se jí líbila. Je pro děti od devíti let. Má 188 stran v šestnácti 
kapitolách. 
Žánr: příběh 
Postavy: Amanda X., ovce, Rika a komisař Kaminský. Amanda je hodná, ovce 
zajímavá, Rika hodná a komisař Kaminský taky hodný. 
Děj: 
Rika se s komisařem Kaminským (je to její táta) přistěhují do jeho nového 
působiště. Ale rozhodně se tu nudit nebudou. Rika si tu najde kamarádku Kytku 
a taky si najdou hospodyni. Tato hospodyně je podle mě trochu trhlá. Má totiž ovci 
se slunečními brýlemi. Ale obě jsou velmi zajímavá a veselá společnost a ta Rice 
stojí po boku vždy! I když bude zle. Její táta je zatčen. Chcete vědět co bylo dál? 
Jestli ano, tak vám poradím, abyste si přečetli knihu Amanda a detektivové. 
 

České dějiny očima psa 

Napsala Martina Drijverová. 
Ilustroval Petr Urban. 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 2004. 
Pro čtenáře od deseti let. 
Má 119 stran v sedmnácti kapitolách: 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, Kostantin, 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. 
Knihu jsem četla dva dny. 
Zařadila bych ji do příběhů, ale trochu i do pověstí. 
Vybrala jsem si ji, protože mi ji doporučila Pája. 
Zajímavá je Psem, který cestuje dějinami. Kniha se mi moc líbila. Doporučila bych 
ji Terče a Vendě. Myslím, že by se jim líbila. 
Děj kapitoly: 
Pes chodí dějinami, právě se ocitl v době knížete Kroka a jeho tří dcer, Kazi, Tety, 
Libuše. Krok nastoupil na trůn po smrti Čecha. Krok nic neudělal bez svolení bůžků, 
které pes nesnášel. Pes měl nejradši Kazi. A proto si včera (v té době) oslavu 
náramně užil právě protože byla na počest Kazi. Ale jednoho dne Krok řekl Kazi, že 
jejího ženicha musí schválit on a bez souhlasu nebude svatba. Proto Kazi 
zesmutněla a Pes ji velmi chápal. Jelikož Bivoj nesplňoval ani jednu z podmínek. 
A co bylo dál? To vám neřeknu, přečtěte si to sami v knize České dějiny očima psa. 
Postavy: Pes je hodný a srandovní, protože to z knihy vyplývá. Krok je hodný, ale 
i přísný, protože se mi takový zdá. Kazi je hodná a milá. Teta je taková nijaká 
a tajemná, protože si to o ní myslím. Libuše hodná a předvídavá. Bivoj je hodný 
a odvážný. 
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Tereza Milčinská 

Lví král 2 - Simbův příběh 

Vydalo nakladatelství EGMONT v dětském knižním klubu 
v Praze roku 1999. 
Napsala a ilustrovala společnost Disney. 
Z angličtiny přeložila Eva Hertová. 
Knihu bych zařadila mezi pohádkové příběhy. 
Knihu bych doporučila Ivetě a Anetě. Je pro čtenáře od 
osmi let. Knížku jsem četla čtyři dny. 
V příbězích vystupuje Kiara, Simba, Nala, Zira, Kovu, lvi 
Rafiki, Timon a Pumba. 
Ve lvím království se narodila Kiara. Pavián Rafiky ji vyzvedl 
nad hlavu a všichni se poklonili. Jenom Timon a divoké prase Pumba byli zklamáni. 
Královo první dítě není lev. Zira a její syn Kovuse se mohli stát novým králem. 
Simba požádal Pubu a Timona, aby dávali pozor na Ziru. Ta se chtěla pomstít, ale 
Simba vyhrál. 
Knihu jsme si vybrala proto, že jsem ji měla po ruce. 
 

Pohádky z pařezové chaloupky 

Napsal Václav Čtvrtek. 
Ilustroval Zdeněk Smetana. 
Vydalo Nakladatelství pro děti a mládež v Praze roku 
1974. 
Kniha je pro děti od čtyř let. 
Četla jsem, jak Křemílek s Vochomůrkou měli hodiny 
s jednou ručičkou. Na pasece stála pařezová 
chaloupka. V chaloupce byla světnice a postel. Spali 
tam dva mužíčkové. A měli hodiny s jednou ručičkou, která ukazovala jaro, léto, 
podzim a zimu. Stalo se, že Křemílek kýchnul a hodiny se rozbily a bylo pořád jaro, 
léto, podzim a zima v rychlém sledu. 
Knihu jsem četla celý týden. Doporučila bych ji holkám. Vystupuje tam Křemílek 
s Vochomůrkou. Jsou to dva hodní mužíčkové, kteří dělají dobré skutky. 
Knihu bych zařadila do žánru pohádky. 
Jsou zde i jiné pohádky: Jak louskali ořechy, Jak otvírali studánku, Jak vařili 
šípkový čaj, Jak rozbili sluníčkovou basu, Jak zasadili semínko, Jak učesali vílu, Jak 
zmizeli drakovi, Jak šli na pařezy, Jak pekli kaštany, Jak jedli kaštany. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pěkné kolébačky – uspávačky. Velice se mi 
líbila. 
 

Nejkrásnější pohádky 

Vydalo nakladatelství Svojtka Praha v roce 2002. 
Ilustroval Andrzej Fofara. 
Kniha je pro děti od sedmi let. Doporučila bych ji 
Veronice, Danče Ivče a Anetě. Má 96 stran a já jsem ji 
přečetla celou. 
Zařadila bych ji do žánru pohádek. 
Vybrala sem si ji, protože mi ji doporučil tatínek. 
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Kniha se mi velice líbila. 
Některé pohádky: Ošklivé káčátko, Mořská panna, Malenka, Císařovy nové šaty, 
Sněhová královna, Holčička se zápalkami. 
Nejvíc se mi líbila pohádka O Malence: 
Byla jedna chaloupka a v té chaloupce byla světnice a v té světnici bydlela žena, 
která si přála miminko. Došla za čarodějnicí, ta jí dala semínko a řekla: „Zasej ho 
a pak uvidíš.“ Tak ho zasadila a vyrostlo z toho děťátko. A protože bylo malé, dala 
mu jméno Malenka. A jak Malenku uviděla žába, řekla jí: „Zasnoubíš se s mým 
synem.“ Ale Malenka odpověděla, že to ne, to nikdy. A nechala ji na listu. Přiletěl 
motýl Chroust a řekl jí: „Když tě zachráním, tak se staneš paní Chroustovou.“ 
Malenka souhlasila, ale jak ji odvezl, utekla. Nikdo ji nechytil. Byla zima a Malenka 
mrzla. Přišla k myšce a ta jí nabídla u ní bydlet a Malenka souhlasila. Přišel k nim 
na návštěvu krtek. A když se bavili o mrtvé vlaštovce, utekla za ní. A když ji 
zachránila, tak utekla i s vlaštovkou do teplých krajin a to byla země skřítků. 
V pohádce vystupuje Malenka, žába, vlaštovka, krtek, motýl, myš a skřítek. 
Malenka je velice krásná a milá holčička. Můžeme tak usuzovat podle pohádky 
a obrázků. 
 

Pohádky 

Napsal Hans Christian Andersen. 
Ilustroval Jiří Trnka. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 
1985. 
Kniha je pro děti od devíti let, četla jsem ji 14 dní. 
Doporučila bych ji Daniele, Jitce, Veronice a Anetě, protože si 
myslím, že by je tyto pohádky bavily. 
Já jsem si ji vybrala proto, že mně ji doporučila babička. 
Kniha má 202 stran, přečetla jsem ji celou. Velmi se mi líbila. 
Postavy z jedné pohádky: král, královna a princezna. Jejich charakteristika: Všichni 
jsou hodní, protože nechají na zámku princeznu přespat. 
Žánr: pohádky 
Můžeme si přečíst pohádky Pět hrášků v jednom lusku, Malenka, Sněhová královna, 
Křesadlo, Mořská žena, Císařovy nové šaty, O princezně na hrášku, Divoké labutě, 
Ošklivé káčátko. 
Děj pohádky Princezna na hrášku: 
Jednou velmi pršelo, a tak mladá princezna zaťukala na jedny dveře zámku. 
Královna otevřela a za ní ještě běžel král. Protože příchozí tvrdila, že je princezna, 
tak ji královna chtěla vyzkoušet. Řekla pokojským, že to udělá sama, ale ať jí 
připraví dvacet peřin a dvacet polštářů. A pod ně dala malinký hrášek. Ještě řekla 
princezně, aby šla spát. Ráno se král a královna probudili dříve, aby královna mohla 
říct královi svůj plán. Pak se vzbudila princezna a při snídani řekla, že ji něco celou 
noc v posteli tlačilo. Tak poznali, že je to opravdová princezna. 
 

Dvakrát dvě je někdy pět 

Napsal Jiří Žáček. 
Ilustroval Vladimír Nagaj. 

Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 2004. 
Kniha je pro děti od deseti let, četla jsem ji dva dny. 
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Doporučila bych ji Ivetě, Anetě, Jitce, Verče a klukům v 5. a 4. třídě, aby si taky 
zarýmovali. 
Zařadila bych ji do žánru poezie. 
Básničky, které se mi nejvíc líbily: Líbánky, První pusa, Co se nosí u moře, Některé 
holky. 
Knihu jsem si vybrala, protože jsem ji už jednou četla a líbila se mi. Má 91 stran 
s 69 básničkami. Přečetla jsem ji celou. Je zajímavá velmi humornými básničkami a 
rýmovánkami. 
Rýmy, co se mi líbily: Pepu - v dřepu, chodidla - nenastydla, Podpaží - oblaží. 
Báseň Líbánky: 
Celý týden učím Pepu líbat vstoje v kleče v dřepu 
Líbám hladce obrace líbánky jsou legrace. 
Políbím tě na chodidla, abys třeba nenastydla, 
Políbím tě v podpaží, to tě velmi oblaží 
Jen mě Pepo líbej všude, však mě proto neubude 
Pepa líbá jako stroj a já výskám Ojojoj. 
 

Povídání o pejskovi a kočičce 

Napsal a nakreslil Josef Čapek. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství pro 
děti a mládež, v Praze roku 1984. 
Kniha je pro děti od čtyř let. 
Knihu jsem si vybrala, protože se mi líbila. Zařadila bych ji 
do pohádek. Doporučila bych ji těm, kteří mají rádi pohádky. 
Četla jsem ji přes víkend. Kniha se mi líbila. 
Jsou v ní pohádky O pejskovi a kočičce jak myli podlahu, Jak 
si pejsek roztrhl kaťata, Jak to bylo na Vánoce, O pejskovi 
a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburku, O pyšné 
noční košilce, O klucích z Domažlic, Jak našli panenku, která 
tence plakala, Jak hráli divadlo a Na Mikuláše co bylo. 
O pejskovi a kočičce jak si myli podlahu: 
Žili pejsek a kočička a ti si jednou řekli, že si musí umýt podlahu. Kočička si šla pro 
něco do kufru a nechala ležet na stole mýdlo. Jenže pejsek ho snědl. Tak šla koupit 
nové mýdlo. Pejsek navrhl, že vytře sebou podlahu, protože má na sobě chlupy 
a těmi to půjde. Tak umyli podlahu a ta byla mokrá. Tak ji pejsek kočičkou vysušil 
a podlaha byla sice čistá, ale zato oba byli mokří. Tak kočička přinesla necky 
a vykoupala nejdřív pejska a potom pejsek kočičku. Tak byli oba čistí, ale mokří. 
Tak se pověsili na šňůru a sušili se. Ale venku chvíli pršelo a chvíli svítilo sluníčko. 
Konečně oschli a poté si lehli do košíku a v tom košíku usnuli. 
Pejsek je hodný a má rád hodné děti, kočička je dobrá a hodná, protože všem 
pomáhá. 
Kniha je zajímavá hlavně obrázky. 
 

Žofka 

Napsal Miloš Macourek. 
Ilustroval Adolf Born. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství a.s., 
v Praze roku 2000. 
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Kniha je pro děti od pěti let. Doporučila bych ji těm, kteří mají rádi vtípky 
s Žofkou, jmenovitě bych ji doporučila Kristýně, Terče, Ivetě a Nikole. 
Zařadila bych ji do pohádek. 
Vybrala jsem si ji, protože jsem si vzpomněla na Vánoce, kdy jsem ji dostala. Četla 
jsem ji pět dní. 
Vystupuje v ní Žofka, to je opice orangutan, a její kamarádi. Kniha se mi líbila. 
Jaké tam jsou příběhy: Jak Žofka pořádala maškarní bál, Jak pořádala sportovní 
den, Jak uspořádala slavnostní představení, Jak dosáhla mravní převýchovy, Jak 
zachránila pana Levharta, Jak zavedla ochranné zbarvení, Jak umožnila panu 
Mrožovi cestu na sever. 
Kniha má 106 stran v devíti kapitolách. Vybrala jsem si Jak Žofka zachránila panu 
Mrožovi cestu na sever: 
Jeden pan Mrož měl rád paní Mrožovou a ta paní pana Mrože nechtěla, protože 
měla jiného, ale nakonec Žofka si věděla rady a pana Mrože zachránila. Paní 
Mrožová ho nechtěla, protože se jí nelíbil. Tak Žofka pana Mrože dala ostříhat 
a změnit. Poté vzal dárek a donesl ho paní Mrožové. Ten dárek se jí moc líbil, 
protože v něm bylo srdce. A pozval ji na kafe a nakonec se vzali. Jestli chcete 
vědět, jak je to v dalších kapitolách, přečtěte si knížku Žofka. 
Charakteristika postav: Žofka je hodná, levhart hodný, medvěd Míša starostlivý.  
Kniha je zajímavá obrázky. 
 

Čarovné prstýnky 

Autorka: Markéta Zinnerová 
Ilustroval: Pavel Sivko 
Graficky upravil Oldřich Pošmurný. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství, a.s., 
v Praze roku 2001. 
Kniha je pro čtenáře od šesti let. 
Vybrala jsem si ji, protože jsou zde zajímavé obrázky 
a prstýnky. 
Doporučila bych ji Kristýně, Ivetě, Terče a Denče, protože 
mají rádi prstýnky a hádanky. 
Zařadila bych ji do pohádek. 
Četla jsem ji týden. 
Kniha se mi líbila. 
Charakteristika: víla Zapomněnka je hodná, Kuba pracovitý a hodný, hajný Rokyta 
je starostlivý, Hromous nabručený, kuchtička Hanička hodná, Medová babička 
pracovitá, lokaj Leopold mrzutý, Martin smutný. 
Kniha má 116 stran a 15 kapitol. 
Některé z nich: Zapomněnka vzdychá po prstýnku, Kubovy pouťové prstýnky, Kupte 
si štěstíčko, Kuba jde do světa, Rokyta pořídí dceři věno. 
Jaké tu vystupují osoby: Zapomněnka, Kuba, Rokyta, Hromous, Hanička, babička, 
Leopold, Martin. 
Zapomněnka vzdychá po prstýnku: 
Kdysi byla jedna chaloupka a v té chaloupce světnička. Tam žila Zapomněnka, 
která měla ráda Kubu, ale její matka a otec zemřeli. Jednou Kuba vyrobil prstýnky 
– červený, modrý, zelený, žlutý a stvořil i píseň: červený pro lásku, modrý je pro 
štěstí, zelený toužení, žlutý potěšení. Kuba dal Zapomněnce všechny prstýnky 
a vzal si ji. 
Kniha se mi líbila, protože v ní jsou zajímavé postavy. 
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Mikeš 

Napsal a nakreslil Josef Lada. 
Vydalo Nakladatelství pro děti a mládež Albatros v Praze 
roku 1979. 
Kniha je pro děti od pěti let. 
Charakteristika postav: Mikeš je hodný, protože si s každým 
hraje; Pepík je zlobivý, protože krade hrušky; babička je 
vyděšená, protože má strach, že Mikeš mluví; Bobeš je 
zlobivý kozel; Pašík je hodný čuník; Nácíček je zlobivý malý 
kocourek. 
Žánr: pohádky 
Hlavní postavou je kocour Mikeš. 
Knihu bych doporučila Ivetě, Denče, Zuzce a Terče, protože kniha je o zvířátkách. 
Kniha se mi líbila, protože jsou zde zajímavé postavy. Má 315 stran v 54 kapitolách. 
Četla jsem ji týden a moc se mi líbila. Knihu jsem si vybrala, protože se mi líbil 
Mikeš. 
Některé z kapitol: O kocourkovi, který mluvil; Ševcův čuník už také mluví; Jak 
Mikeš a Pašík byli na pouti; Jak šel Pepík s Mikešem na hrušky; Kozel doplňuje 
trojici. 
Vybrala jsem si kapitolu O Kocourkovi který mluvil: 
Pepík měl kocoura Mikeše, který mluvil. Pepík mu ale ještě moc nerozuměl, 
protože byl malý. Když vyrostl, mluvil líp, než někdo jiný. Pepík mu řekl: „Když 
umíš mluvit, tak tě naučím chodit.“ Ale to Mikešovi nejprve nešlo, teprve později 
ano. Chodil s Pepíkem na hrušky a to bylo něco. S Pepíkem byli nejlepší kamarádi. 
 

Hádanka pro zamilované 

Vydalo nakladatelství BB art s.r.o. ve spolupráci 
s nakladatelstvím Jiří Buchal – BB art v Praze roku 
2006. 
Autorka: Biana Minte – Kengiová 
Ilustrace: Josef Fraško 
Přeložila Ivana Školníková. 
Pro slečny od 5. třídy, tedy od 10 let. 
Hlavní postavy: Míla, Hana a Katka 
Charakteristika postav: Míla je dobrá, pěkná a milá, 
protože s každým klukem, kterého potká, chodí na rande a do kina, Katka je milá, 
je to totiž Míly nejlepší kamarádka. Hana je hezká, protože každého kluka má ráda. 
Knihu bych doporučila Danče, určitě se jí bude líbit. 
Žánr: dívčí četba 
Kniha se mi moc líbila. Má 181 stran, přečetla jsem ji celou. Vybrala jsem si ji, 
protože jsem ji viděla u Danči, tak jsem si ji půjčila. Četla jsem ji týden. Je 
zajímavá příběhem. 
Děj: 
Jednou, když byl ples, Míla chodila s Gernardem Hartmannem na koktejly 
a tancovat, měli se spolu rádi. Když ji pozval do kina, Míla odmítla. On jí řekl, že 
má stejně má rád blondýnky. Po měsíci poznala Katku a Hanu, staly se jejími 
nejlepšími kamarádkami. Navštěvovaly se každý den. Vždy když uviděla kluka, 
nastavila svoje zoubky a učesala se a šla na to. Po týdnu se tam přistěhoval jejich 
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nový učitel. Všechny tři holky byly do něho blázni. Samozřejmě byl mladý, bylo mu 
dvacet let a Míle bylo 19 let, Katce 18 a Hance 19 let. 
 

Witch - Žár přátelství 

V Praze roku 2006 v Knížecím klubu Witch vydal Albatros, 
nakladatelství a.s. 
Autorka: Elisabetta Gnone 
Ilustrace: Lene Kaaberbo 
Přeložila Marie Šimková. 
Cyklus tvoří pět knih: kniha první – Osudové pouto, kniha 
druhá – zmizení, kniha třetí – Objevení Merdianu, kniha 
čtvrtá – Žár přátelství, kniha pátá – Poslední slza. 
Kniha má 128 stran. Přečetla jsem ji celou. Vybrala jsem si 
ji, protože jsem ji viděla u Kristýny. Četla jsem ji týden. 
Líbila se mi. 
Knihu bych zařadila mezi dívčí četbu. Je od devíti let. 
Hlavními postavami jsou strážkyně: Wil je hodná, Irma hodná a milá, Taranee 
hodná, Haylin dobrá, Cornelie domýšlivá. 
Děj: 
Jednou když se Wil přistěhovala ke své mámě. Myslela si, že je mezi nejlepšími 
kamarádkami, ale tak to nebylo. Když jednou přišla do školy, Taaraniee se hádala 
s Haylin, protože Taraniee měla dvojici. Jakmile se přestaly hádat, pan učitel řekl, 
že budou psát písemku z matematiky. Irma sice byla naučená, ale ne připravená. 
Haylin se jí zeptala, co jí je a ona nebyla připravená. Vždy po škole na ni čekal 
otec. Jednou, když byly strážkyněmi, zachránili Mardian. Holky jsou šťastné a už se 
nehádají. 
Knihu bych doporučila Kristýně, Tereze a Denise, protože je zajímavá a vystupují 
v ní kluci. 
 

Bílý tesák 

Napsal Jack London. 
Přeložil a doslov napsal Vladimír Svoboda. 
Ilustrace: Lubomír Kupčík 
Vydal Albatros, nakladatelství a.s., v Praze roku 2008. 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Zaujala mě hlavně obrázky. 
Četla jsem ji dva týdny. Přečetla jsem ji celou. 
Počet stran: 188 v 25 kapitolách 
Hlavní postavy: Bill, Henry, Bílý tesák a ostatní vlci. Bill je 
starostlivý, protože má strach o vlky. Henry je statečný, 
protože se vlka moc nebojí. 
Knihu bych doporučila Markovi, Hanče, Páje a Vendulce. 
Myslím, že mají rádi dobrodružství. 
Žánr: příběh zvířete jménem Bílý tesák 
Knihu jsem si vybrala, protože jsem na ni viděla reklamu v časopise. Proto jsem si 
ji objednala. Kniha se mi moc líbila, protože tam je napínavý děj. 
Názvy některých kapitol: Po stopě masa, Vlčice, Nářek hladu, Souboj tesáků, 
Doupě, Šedý vlček, Stěna světa, Zákon masa, Tvůrci ohně, Poddanství. 
Děj kapitoly Stěna světa: 
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V době, kdy matka začínala odcházet za lovem, znal už vlček velmi dobře zákon, 
jenž mu zakazoval přibližovat se k ústí jeskyni. Šedý vlček znal strach a jeho matka 
taky. Jednou, když tak ležel a bděl, zaslechl v okně bělavé stěny světa jakýsi 
neznámý, podivný zvuk. Nevěděl, že je to rosomák, který stojí venku a celý se 
třese nad svou vlastní odvahou a opatrně čenichá a slídí, co by mohlo být uvnitř 
v jeskyňce. Vlček vnímal jen tolik, že je to čenicháním cizí, něco, co nedokázal 
nikam zařadit, a proto neznámé a děsivé, neboť neznámo bylo jedním z hlavních 
živlů, z nichž se strach rodil. 
 

Nejkrásnější pohádky o čarodějnicích 

Ilustroval: Lubomír Anlauf 
Pohádku Locika bratří Grimmů přeložila Jitka 
Fučíková, slovenskou pohádku Dej pánbů štěstí, lávko! 
vyprávěl František Bartoš, pohádku O synu 
francouzského krále a krásné Janičce, O perníkové 
chaloupce, O chlapci a zlé Jumuabě podle 
francouzských, německých a japonských pramenů 
autorsky zpracovali Vladislav Stanovský a Jan 
Vladislav, pohádku Boženy Němcové O Slunečníku, 
Měsíčniku a Větrníku jazykově upravily Věra Formánková a Jarmila Servítová, 
pohádku Jabloňová panna K. J. Erbena jazykově upravil Rudolf Lužík. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež a.s., v Praze roku 1996. 
Kniha je pro děti od čtyř let. Moc se mi líbila, protože tam jsou také pohádky které 
neznám. Četla jsem ji tři dny. Přečetla jsem ji celou. 
Počet stran: 59 
Vybrala jsem si pohádku O synu francouzského krále a krásné Janičce: 
Hlavní postavy: francouzský král, královna, princ, Janička, ježibaba, ježibabel. Král 
je hodný, protože se synem jezdí na lov. Královna je starostlivá, má strach o syna. 
Princ je hodný a hezký, rád loví zvěř, protože vždy jede na koni. Janička je hodná 
a hezká, zachrání prince. Ježibaba a ježibabel jsou zlí, protože nemají rádi lidi. 
Děj: 
Bylo jedno království a tam bydlel princ, který miloval lov. Jednou večer, když jel 
se svojí družinou, spadl z koně. Princův kůň se vrátil sám a on zůstal v lese 
a bloudil a bloudil. Když vylezl na strom, uviděl na severu malé světýlko. Šel tedy 
za ním na sever. Zabouchal na dveře a otevřela mu dívčina jménem Janička. Prosil, 
aby ho nechala u nich. Ona mu ale řekla, že má matku Ježibabu s Ježibabelem 
a oni nemají rádi člověčinu. Tak spolu večer utekli a žili šťastně až do smrti. 
Knihu bych doporučila Denise, Daniele, Tereze a Zuzaně, protože mají rádi 
pohádky. 
Žánr: pohádky 
Knihu jsem si vybrala, protože se mi moc líbila a měla jsem ji po ruce. 

 

Iveta Mrowietzová 

Pohádkový dědeček 

Napsal Eduard Petiška. 
Ilustroval Zdeněk Miller. 
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Vydalo nakladatelství BMSS, s.r.o. v Praze roku 1997. 
Kniha má 20 kapitol, přečetla jsem ji celou. 
Děj: 
Byl jednou chalupník Matýsek, který žil v Zadní Lhotě. Byl velmi líný a pověrčivý. 
A když přišla zima, tak si Matýsek potřeboval obstarat dříví na topení a trvalo mu 
několik dní, než pro dříví do lesa dojel. Vždy když chtěl jet, tak mu v tom něco 
zabránilo, třeba zavrzala skříň nebo se zastavily hodiny a Matýsek to vždy 
považoval za zlé znamení, a proto zůstal doma. Až jednoho dne se rozhodl vyrazit 
do lesa a u lesa potkal vlka, který před ním utekl. Matýsek se zaradoval, nechal 
koně a vůz na cestě a šel kácet suché stromy na topení. Jenže zatímco kácel 
stromy, vlk mu roztrhal koně. 
 

Říkání o víle Amálce 

Napsal Václav Čtvrtek. 
Ilustroval Václav Bedřich. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros nakladatelství a.s. 
v Praze roku 1999. 
Kniha je pro děti od pěti let. Je v ní 13 pohádek a přečetla 
jsem ji celou. 
Knihu jsem si vybrala, protože je dětská. 
Pohádka Jak obrátila potok: 
Jednou zrály na pasekách trávy a víla Amálka měla moc 
práce, aby obtančila každou paseku od začátku do konce, aby se mohlo semínko 
daleko rozlétnout. Víla Amálka už obtancovala dvě paseky a zbývala jí už jen 
poslední paseka. Jenže na té pasece byla kopřiva, která volala na Amálku, jestli 
udělá ještě jeden krok, tak ji spálí. Ale Amálka ten krok musela udělat, tak ji 
kopřiva spálila. Víly mají kůži jemnou a Amálka zakřičela a rozplakala se. Vílí slzy 
půda nevsakuje, tak se tam udělal potok, ale rybka v něm plavat nemůže. Potok 
běžel až na druhou paseku. Tam sekala trávu Kordulka pro širokou bábu. Voda 
odnesla nůši a Kordulka šla k víle a podsekla kopřivu. Kordulka potom utrhla mátu 
a po ní už vílu nic nebolelo. Široká bába šla za Kordulkou a ptala se, kde je nůše, 
kterou jí půjčila. No, odnesla ji voda. Široká bába utrhla prut z břízy a řezala s ním 
Kordulku. Víla Amálka vyběhla z lesa a udělala vílí spravedlnost. Voda se otočila 
a široká bába dostala svou nůši. Víla utrhla bylinu a podala ji Kordulce. Foukla přes 
tu bylinu proti Široké bábě, semínko jí vlítlo do nosu a Široká bába hepčí a odrazilo 
ji to k topolu. 
Knihu bych doporučila Danče, Tereze a Veronice, protože si myslím, že mají rády 
pohádky. 
Přiřazení k žánru: pohádka 
Amálka je hodná, protože pomáhá. Pomohla třeba ježčí tlapce. 
Kniha obsahuje zajímavé pohádky, hlavně Jak obrátila potok. Jsou v ní hezké 
obrázky. 
 

Dobrodružství včelky Máji 

Napsal Waldemar Bonsels. 
Obálku navrhl a graficky upravil Oldřich Pošmurný. 
Vydal Albatros, nakladatelství a.s., v Praze roku 2004. 
Kniha je pro děti od čtyř let. Doporučila bych ji 
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Daniele a Tereze. 
Kniha obsahuje sedmnáct pohádek na 62 stranách. Přečetla jsem ji celou. Velmi se 
mi líbila. 
Zařadila bych ji do pohádkového žánru. 
Ve včelím městě u staré stříbrné jedle vládl velký rozruch. Nebylo už tam dost 
místa pro všechny. A proto si jeden z rojů zvolil novou královnu a chystal se opustit 
město. Právě v této chvíli se narodila včelka Mája. Se životem v úlu ji seznámila 
starší včelka Kasandra. Druhý den ráno poprvé vyletěla ven z úlu a doprovázela ji 
starší včelí dělnice, která ji učila, jak si pamatovat cestu do úlu a z jakých květin 
je nejlepší med. A také, že poslání včely je pilně pracovat a myslet na dobro 
ostatních včelek. Jenže venku na louce krásně svítilo sluníčko a Máje se moc létání 
nad pestrou loukou líbilo. Rozhodla se, že se do úlu nevrátí a schovala se pod 
velkým listem, kde až za tmy usnula s nadějí, že sluníčko druhý den jistě zase 
vyjde a ji čeká spousta dobrodružství. 
Názvy pohádek: Májin útěk z rodného města, Zlatohlávkův dům v růži, Lesní jezírko 
a jeho obyvatelé, Fidlík a Chramosil, Luční koník Hop, Moucha Petronila, Mája 
v zajetí u pavoučice Tekly, Ploštice a motýl, Boj sekáče Hanibala s lidmi, Noční 
divy, Cesta se skřítkem, Aloisie Sedmitečná, Loupežnický hrad, Útěk, Návrat domů, 
Bitva mezi včelami a sršni, Královnina přítelkyně. 
Kniha je zajímavá hlavně obrázky. 
 

Štaflík a Špagetka 

Napsali Alena a Jiří Munkovi. 
Ilustroval Zdeněk Smetana. 
Vydal Albatros, nakladatelství a.s., v Praze roku 2006. 
Kniha je pro děti od čtyř let. Má 62 stran a přečetla jsem 
ji celou. Četla jsem ji jeden den a moc se mi líbila. 
Knihu jsem si vybrala, protože je to zároveň i večerníček. 
Žánr: pohádky 
Kniha je zajímavá obrázky. Doporučila bych ji Veronice, 
Tereze a Daniele. 
Hlavní postavy: Štaflík, Špagetka a vrána. Štaflík 
a Špagetka si navzájem pomáhají. Vrána je hodná, ale i škodolibá. 
Pohádky jsou nazvány: Jak to začalo, Štaflík a Špagetka jdou do světa, Štaflík 
a Špagetka staví dům, Štaflík a Špagetka malují, Štaflík a Špagetka se zařizují, 
Štaflík a Špagetka kuchaři, Štaflík a Špagetka zahradníky, Štaflík a Špagetka 
pořádají slavnost, Štaflík a Špagetka chůvami, Jak to všechno dopadlo. 
Děj pohádky Jak to všechno dopadlo: 
Jednou, když si všechno vyzkoušeli, rozhodli se, že se vrátí domů. Jejich rodina je 
dlouho oplakávala a říkala, proč jim občas nenapíšou, aby věděli, jak se mají. 
Zapomněli, že psi psát neumí. Tatínek nepřestal doufat, že se vrátí. Zatímco už 
Štaflík a Špagetka se vraceli, doprovázela je kousek zvířátka. Psíci nesli batůžky 
plné dárků, které zvířátka poslala dětem. Každý z nich jim dal něco hezkého. 
Křeček udělal píšťalku, jezevec upletl svetr, paní Zajíčková upekla celerovou 
bábovku a vrána, která nic neuměla, poslala alespoň indiánskou čelenku z vraních 
per. Věděli, že to bude překvapení, až je uvidí. Špagetka se moc těšil. Byli moc 
rádi, když se vrátili. Všichni se divili, jak vyrostli a zesílili. Celerová bábovka všem 
chutnala a maminka si nechala napsat o recept. Pavlínka v indiánské čepici pískala 
na píšťalku a Péťa si zkoušel svetr. Večer si všichni sedli ke stolu a Štaflík se 
Špagetkou vyprávěli o tom, co všechno prožili. 
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Tři prasátka a jiné pohádky 

Překlad do češtiny a jazyková úprava: Dušan Kobálek 
Ilustroval Tony Wolf. 
Vydalo nakladatelství Fortuna print, spol s.r.o. 
Bratislava, roku 1992. 
Knihu jsem četla sedm dní, přečetla jsem ji celou. Má 
55 stran a vybrala jsem si ji, protože v ní jsou známé 
pohádky. 
Kniha se mi líbila. Doporučila bych ji Veronice, protože vím, že má ráda pohádky. 
Žánr: pohádky 
Hlavní postavy v pohádce, kterou jsem si vybrala: tři prasátka a vlk. 
Charakteristika postav: nejstarší prasátko je pracovité, mladší je trochu líné, 
nejmladší je úplně líné a vlk je zlý. 
Kniha je zajímavá pohádkami. Obsahuje deset pohádek: Tři prasátka, Krab 
a volavka, Vlk a sedm kůzlátek, Venkovská a městská myška, Ošklivé káčátko, 
Drobulenka, Dobrodružství chlapečka Palečka, Zlatovláska a tři medvídci, Zajíc 
a slon. 
Děj pohádky Tři prasátka: 
Jednou se rozhodla tři prasátka, že se odstěhují. Když pomalu začínala zima, 
rozhodli se, že si postaví domeček. Ale nemohli se shodnout. Nejlínější prasátko se 
rozhodlo postavit si domeček ze slámy. Prasátko, které bylo trochu líné, si 
postavilo domeček ze dřeva. Ale ani ten se nejpracovitějšímu prasátku nelíbil, 
proto se rozhodlo, že si postaví domeček z cihel. Nejstarší prasátko si všimlo stop 
vlka. Všichni se schovali do svých domečků. Vlk už číhal před domečkem ze slámy, 
nadechl se, foukl a domeček se rozpadl. Prasátko běželo do dřevěného domečku. 
Všichni doufali, že se nerozboří a opřeli se do dveří. 
Vlk se nadechl, foukl a domeček spadl. Obě prasátka utekla do domečku z cihel. 
Vlk se nadechl, foukl a domeček se ani nepohnul. Vlk si všiml komína a skočil do 
něj. Prasátka rozdělala oheň a vlk i s ohořelým ocasem upaloval pryč. Prasátka už 
nebyla líná a postavila si domky z cihel. Jednou se tam objevil vlk a když viděl tři 
komíny, šel pryč, protože si vzpomněl, jaká to byla tenkrát bolest. 
 

Příhody včelích medvídků 

Napsal: Jiří Kahoun 
Ilustroval: Ivo Houf 
Texty písní: Zdeněk Svěrák 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství a.s., 
Praha 2002 
Kniha je pro děti od pěti let. 
Hlavní postavy: Čmelda, Brumda a maminka. Jejich 
charakteristika: Brumda je hodný a čilý, Čmelda je ospalý, 
maminka je starostlivá a hodná. 
Knihu jsem si vybrala, protože je to i večerníček. Líbila se 
mi, protože v ní jsou i hezké obrázky. Doporučila bych ji 
Tereze Holečkové, protože má ráda pohádky. 
Kniha má 83 stran, přečetla jsem ji celou. Je v ní 26 pohádek a 5 písniček. Četla 
jsem ji jeden den. 
Přiřazení k žánru: pohádka 
Názvy pohádek: Spavá, Sluníčková, Ubrečení, Počítavá, Zdravivá, Řešátková, 
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Pavučinová, Vzdychavá, Strašidlová a jiné. 
Pohádka Spavá: 
Pohádka je o tom, že jedna maminka bydlela s dvěma dětmi, které se jmenovaly 
Brumda a Čmelda. Z jednoho měla maminka radost, ale z druhého měla starost, 
protože jenom spal. Zdálo se mu, že je včelí veličenstvo. Pořád spal a maminka se 
bála, aby se nerozstonal. Brumda mu mačkal do ucha bouchací kuličky, ale nebylo 
to nic platné. Maminka řekla Brumdovi ať u něj počká, že dojde k sršáňovi. A jestli 
chcete vědět, jak to s Čmeldou dopadlo, přečtěte si knížku Příhody včelích 
medvídků. 
 

Náš pes Balabán 

Napsala: Sheila Ochová 
Na originálu a jeho překladu spolupracoval Miroslav Novák. 
Přeložila: Zdeňka Psůtková 
Ilustroval: Luboš Grunt 
Vydalo nakladatelství Amulet s.r.o. Praha 2001. 
Pro čtenáře od osmi let. 
Knihu jsem si vybrala, protože mě zaujal název. Četla jsem ji 
jeden týden. 
Kniha se mi líbila, protože má hezké obrázky. 
Hlavní postavy: Irena, Barbora, Balabán, Lena, pan Čapek 
a Martin. 
Knihu bych doporučila všem, kdo mají rádi napínavé příběhy, 
takže v naší třídě Davidovi a Jankovi. 
Kniha má 80 stran, přečetla jsem ji celou. Je v ní pět příběhů: Jak jsme 
k Balabánovi přišli, Balabán a naše rodina, Balabán a ostatní zvířectvo, Balabán 
a lidé za plotem, Balabán se ztratil. 
Žánr: příběhy 
Děj příběhu Jak jsme k Balabánovi přišli: 
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 tak, jak by se na psa hodilo a prováděl spoustu 
lumpáren. Ale Neumanovi si ho nechali. Neumanovi byli veselejší, když si koupili 
psího kamaráda a Balabán byl, když si na ně zvykl, hodný a už se choval tak, jak by 
se na psa hodilo. 
Kniha je zajímavá nadpisem a příběhy. 
Charakteristika postav: maminka, Martin Balabán a ostatní jsou hodní a Balabán je 
ze začátku ještě trochu neposlušný. 
 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Zdeněk Smetana 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství 
a.s., Praha 2001. 
Je určena pro děti od pěti let. 
Má 135 stran. Přečetla jsem celou knihu. Je v ní 
35 pohádek. 
Žánr: pohádky 
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Hlavní postavy: Křemílek a Vochomůrka. 
Charakteristika postav: oba jsou hodní, protože ostatním stále pomáhají. 
Doporučila bych ji Denise, Tereze a Sáře. Tyto dívky si připravovaly na referáty 
také pohádkové knihy. 
Kniha je zajímavá obrázky a vybrala jsem si ji, protože to je i večerníček. 
Knihu jsem četla sedm dní. 
Vybrala jsem si pohádku Jak ušili obrovi boty. 
Jednoho dne se Křemílek a Vochomůrka dívali na malinkou vílu, jak tančí. Když 
vtom malá víla řekla: „Au, zakopla jsem o skalku.“ A v tom se seshora ozvalo: „To 
je můj palec.“ A stál tam obr. Malá víla se polekala a schovala se do brusinkového 
keře. Vtom se zvedl Křemílek a Vochomůrka a rovnou za obrem. „Vyplašil jsi nám 
vílu, když tančila.“ „Tak vám zatančím já,“ řekl obr a zvednul se. „Stůj, vždyť nám 
to tu všecko rozšlápneš a jsi bos.“ „Tak mi ušijte boty,“ řekl obr a odešel. Za chvíli 
přišla víla a řekla, ať ušijou byty z dubu, který je železný. Křemílek a Vochomůrka 
ušili boty a vtom tam přišel obr. Hned si boty zkusil a chtěl si poskočit, ale nešlo 
mu to. Rozzlobil se a zatáhl takovou párou, až ty boty vyrval i z kořeny. A velkou 
rychlostí spadl až někam za hory. 
Další pohádky: Jak měli hodiny s jednou ručičkou, Jak otvírali studánku, Jak vařili 
šípkový čaj, Jak rozbili sluníčkovou basu, Jak zasadili semínko, Jak učesali vílu, Jak 
zahráli bez basy, Jak jim spadl ze stolu drobeček, Jak měli hodiny se zlou 
kukačkou, Jak šili kalhoty, Jak rozpálili ohnivého mužíka, Jak zmizeli drakovi, Jak 
našli pod borůvkou housličky, Jak měli trápení s rakem, Jak vystřelili z kanonu, Jak 
vezli čtyři velké kameny, Jak hledali pět peněz, Jak si udělali houpačku, Jak ušili 
obrovi boty, Jak pozdravili myšku, Jak nevěděli co se to děje, Jak zabloudili 
v bedlovém lese, Jak si ani nelízli povidel, Jak museli louskat ořechy, Jak hledali 
poklad, Jak šli na pařezy, Jak hráli maličké víle, Jak vezli vejce na sáňkách, Jak 
pekli kaštany, Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli, Jak si zazpívali koledu, Jak 
jedli kaši. 

 

David Remeš 

Bořík a spol 

Napsal Vojtěch Steklač. 
Ilustroval Adolf Born. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež v Praze roku 
1980. 
Kniha má 19 kapitol a 176 stran. Četl jsem ji jeden týden. 
Hlavní postavy: Bořík, Čenda, Mirek a Aleš. 
Děj: 
Kniha je o tom, jak čtyři kamarádi, Bořík, Čenda, Mirek 
a Aleš, provádějí různé lotroviny a to ve škole i doma. Jejich 
hlavním nepřítelem je šplhoun Bohoušek, který na ně žaluje 
a kluci se mu to snaží nějak oplatit. Třeba jednou, když paní učitelka rozdávala 
diktáty, tak čtyřem klukům řekla, že se mají poučit a že by jim v tom mohl pomoct 
nějaký jedničkář a Bohoušek se hned přihlásil. Kluci ale o jeho pomoc nestáli, až na 
Mirka, ten pozval Bohouška k nim domů. Kluci se na Mirka zlobili, ale Mirek jim 
potom řekl, že se u nich maluje a že tam přichystají pasti. Čenda nastražil za dveře 
smeták, Aleš dal na dveře pytlík s barvou, Bořík postavil za dveře lavor s vodou 
a Mirek pověsil na lustr štětec namočený v barvě. Všichni čekali na Bohouška 
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a konečně někdo zazvonil. Ale nebyl to Bohoušek, ale pošťák a do všech pastí se 
chytil. 
A takových podobných příběhů je plná kniha. 
Kniha se mi moc líbila, doporučoval bych ji každému, kdo se chce pobavit 
a zasmát. 
 

Za humny je drak 

Napsala Markéta Zinnerová. 
Ilustrovala Petra Jelenová. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 2000. 
Děj: 
Nedaleko jednoho království se zabydlel v jeskyni 
jednohlavý drak. Všichni v království si mysleli, že je 
to hrozný drak a že bude chtít princeznu. Drak byl ale 
hodný a seznámil se s uhlířovou dcerou Liduškou. Král 
si myslel, že si drak přiletěl pro princeznu a tak hledal zachránce. Skoro žádný se 
ale nenašel, a tak král pasoval uhlíře Patočku na krále, aby se Liduška stala 
princeznou a drak si vzal ji. Nakonec se ukázalo, že drak je se všemi kamarád. 
Liduška si vzala za muže prince Jana a princezna Viola Mariána ze sousedního 
království. 
Kniha se mi líbila, má 123 stran, doporučil bych ji všem, co mají rádi pohádky. 
Žánr: pohádka 
V knize vystupuje Liduška, drak Mrak, uhlíř Patočka, děda Kovanda, princezna 
Viola, Marián, král a princ Jan. 
Kniha je zábavná a vtipná. Vybral jsem si ji, protože jsem viděl film a ten se mi 
moc líbil. 
 

České pověsti pro malé děti 

Napsala: Martina Drijverová 
Ilustrovala: Dagmar Ježková 
Vydalo nakladatelství SID a NERO, Praha v roce 2002. 
Žánr: pověsti 
Kniha má 32 stran, přečetl jsem 32 stran, kniha se mi 
moc líbila, doporučil bych ji všem, kteří mají rádi 
historii. 
Pověst o Karlově mostě: 
Karel IV. nechal postavit most přes Vltavu, který odolá všem povodním. Tak do 
malty přidávali vejce, aby byl most silnější, ale v Praze nebylo dost vajec, tak dal 
vozit vejce z celé země, ale potom nějaký chytrák namítl, že je takové horko 
a vejce se zkazí. Potom vajíčka uvařili. Když ta vejce dorazila do Prahy, nedala se 
s nimi rozdělat malta a dělníci si je dávali s chlebem, ale čerstvých vajec bylo dost 
a zanedlouho most stál pevný jako skála. 
Kniha je zajímavá hlavně krásnými ilustracemi. 
Další pověsti jsou Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Bruncvík, Král 
Ječmínek, Kouzelník Žito, Blaničtí Rytíři, Faustův dům a Dalibor. 
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O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku 

Napsala: Božena Němcová 
Ilustroval: Jan Černý 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1979. 
Žánr: pohádky 
Kniha má 32 stran, přečetl jsem ji celou. Je pro děti 
od osmi let. 
Knihu jsem si vybral, protože se mi líbila pohádka 
v televizi. 
Charakteristika postav: Silomil je silný a hodný, princezna je hodná. 
Nejvíc se mi líbily obrázky. 
Děj: 
Byl jednou jeden král a královna a ti měli tři dcery a jednoho syna. Král a královna 
někam odjeli, ale před tím pověřili Silomila, aby pohlídal jejich tři dcery. Pro dcery 
si přišli Měsíčník, Větrník a Slunečník. Když přijel král a královna, zeptali se 
Silomila, kde jsou dcery a on řekl, že je provdal. Král a královna si řekli, že jim 
bude dobře. Silomil se potom vydal do světa hledat nevěstu. Cestou uviděl mrtvé 
vojsko a potom přišel k nějakému hradu. U brány mu stařík řekl, že ho tam čeká 
smrt, protože tam je nepřemožitelná princezna. Silomil se s ní utkal v boji a vyhrál. 
Potom mu princezna řekla, že pojede na sedm dní pryč a on tam má na ni počkat. 
Ještě mu řekla, aby neotevíral zlaté dveře. Ale on si řekl, že na to princezna 
nepřijde a otevřel je. Za nimi byl přikovaný král ohně. Silomil ho pustil a král ohně 
odjel. Dohnal princeznu a uvěznil ji ve svém sídle. Silomil ale princeznu zachránil 
a žili spolu šťastně, až do smrti. 
 

Bylo nás pět 

Napsal: Karel Poláček 
Fotografie: Jaroslav Trousil 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 2000. 
Žánr: povídky 
Kniha je od deseti let. Četl jsem ji týden. 
Kniha se mi moc líbila. Vybral jsem si ji, protože se mi líbil film. Doporučil bych ji 
všem, kteří mají rádi povídky. 
Hlavní postavy: Petr Bajza, Eda Kemlink, Čeněk Jirsák, Antonín Neuval, Pepek 
Zilvar. 
Charakteristika postav: Petr Bajza je rozpustilý, kamarádský a má smysl pro humor. 
Jeho tatínek je přísný, šetrný a chytrý. Jeho maminka je hodná, milá a starostlivá. 
Děj: 
Petr Bajza prožívá v této knížce se svými čtyřmi kamarády různá dobrodružství. 
Přitom provádějí různé klukoviny a nejvíce si dělají legraci z pana Fajsta. Potom 
také z rozmazleného Otakárka, který je synem továrníka. Petr má rád spolužačku 
Evu a ta mu nosí sladkosti z cukrárny. U Bajzů doma mají služebnou Kristýnu a té 
Petr také provádí různé naschvály. Například na ni nastražil myš. Tatínek Petra za 
jeho lotroviny trestá, protože z něho chce mít slušného člověka, ale jeho maminka 
se ho zastává. Na konci knihy Petr dostane spálu, v horečce blouzní a zdá se mu 
o tom, že je v Indii a jeho kamarádi s ním. 
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Úryvek z knihy: Pan Brabec se zamyslil a pak se otázal: „A co tam u vás? Ještě tam 
chumelí?“ 
„Chumelí,“ odvětili jsme. 
„A v Lukavici také chumelí?“ 
 

Pohádky 
Napsal Jiří Wolker. 
Ilustroval Vratislav Hlavatý. 
Pro Klub mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství pro 
děti a mládež, v Praze roku 1974. 
Žánr: pohádky 
Kniha je pro děti od osmi let. 
Knihu jsem četl jeden den, má 53 stran. Líbila se mi. 
Doporučil bych ji Jankovi a Patrikovi. 
Kniha obsahuje pět pohádek a ty se jmenují: O knihaři 
a básníkovi, O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi, 
Pohádka o listonošovi a Pohádka o Johnym z cirkusu. Knihu 
jsem si vybral, protože se mi líbil obal. 
Vybral jsem si Pohádku o kominíkovi. Hlavní postavy: Jeník 
a kominík, vedlejší postavy: kominíkova žena a Lída. 
Děj: 
Jeník je sirotek, který se dozvěděl, že kominík nosí štěstí. 
Když někdo spatří kominíka, tak se chytne za knoflík a něco si přeje. To přání se 
mu potom splní. Jeník měl taky přání, ale neměl žádný knoflík. Potom uviděl 
holčičku, která měla knoflík jen na nitce a tak ji sledoval, až jí spadne. Upadl jí 
těsně před jejím domem. Jeník ho vzal a utíkal si půjčit jehlu a knoflík přišil na 
kabát. Ráno vyhlížel kominíka. Když kominíka spatřil, chytl se za knoflík a přál si 
zámek a pomeranč. Jak knoflík pevně stiskl, utrhl se a přání se zrušilo. Jeník začal 
plakat, kominík se otočil a zeptal se ho, proč pláče. Jeník řekl, že se mu nesplnilo 
přání, protože se mu utrhl knoflík. Kominík ho vzal domů. Jeník zjistil, že ta 
holčička, co jí knoflík vzal, je kominíkova dcera. Tak jí knoflík vrátil. Jeníka 
posadili ke stolu, kde seděli kominík, kominíkova žena a dcera kominíka jménem 
Lída. Kominík se Jeníka zeptal, komu patří a Jeník řekl, že neví. Kominík řekl: „Ty 
se mi líbíš.“ Slíbil mu, že si ho nechají a že ho vyučí kominíkem a Jeník souhlasil. 
Charakteristika postav: Jeník je hodný a smutný, kominík dobrosrdečný, kominíkova 
žena také, Lída je hodná. 
Kniha je zajímavá tím, že tam jsou hezké ilustrace a pěkné pohádky. 
 

Dva kluci v palbě 

Napsal: Bohumil Říha 
Ilustroval: Jan Černý 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1975. 
Žánr: dobrodružná literatura z konce 2. světové války 
Pro čtenáře od sedmi let. 
Knihu jsem četl týden, vybral jsem si ji proto, že se mi 
líbil obal. Kniha má 168 stran. Je zajímavá tím, že tam 
jsou pěkné obrázky. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. Doporučil bych ji Jankovi a Patrikovi. 
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Charakteristika postav: 
Julo je hodný, Dušan je hodný, teta je dobrosrdečná, máma je hodná, statečná 
a dobrosrdečná, táta je hodný a statečný, Tomislav je statečný a odvážný, pes Stop 
je hodný. 
Děj: 
Chlapec jménem Julo žije v hájovně se svými rodiči. Má psa Stopa, se kterým si 
pořád hraje. Jednoho dne přišla válka a táta řekl Julovi, aby došel za tetou a řekl 
jí, aby za půl hodiny přišla k nim do hájovny. Julo běžel za tetou a vzkázal jí, aby 
přišla za půl hodiny k nim do hájovny. Julo běžel domů a cestou potkal svého 
kamaráda Dušana. Když si s Dušanem pohrál, běžel domů. Když domů přiběhl, 
rodiče měli sbaleno oblečení a jídlo. Julo se jich zeptal, kam jdou a táta řekl, že 
jdeme na skalku i s tetou Terezou. Když přišla teta, vyrazili na skalku. Vzali sebou 
i krávu. K večeru tam dorazili a na skalce se zabydlili. Julo s táto spali v prvním 
patře. Teta a máma spali v šedé místnůstce. Druhý den řekl táta Julovi, že táta 
s mámou na nějakou dobu půjdou pryč. Když odešli, Julo běžel k buku a na buku 
někdo byl. Julo si myslel že je to Dušan ale byl to neznámý voják, jménem 
Tomislav. Ten se šel na malou chvíli podívat k vesnici, a když se vracel, vedl sebou 
Dušana. Potom začal stavět zemljanku, v které se měli skrývat. K večeru Tomislav 
shodil dva stromy do soutěsky, ze které se dalo na skalku přijít. Další den Tomislav 
odešel pryč. Kluci se zajímali, kudy odešel, ale nic se nedozvěděli. Když byli 
chlapci na pastvě s krávou, přišel tam Tomislav a řekl jim, že na skalku přijdou 
vojáci a budou odsud střílet na Němce, kteří jsou dole ve vesnici. Večer opravdu 
začali střílet a teta s chlapci se schovala do zemljanky. Najednou vchod zčernal a 
v něm se objevil voják. Kluci si mysleli, že to je Tomislav, ale byl to Julův táta. 
Julo se ho zeptal, co tady dělá a táta odpověděl, že se stal vojákem a teď tu 
bojuje. Vtom se ozvala veliká rána, Julo a Dušan se podívali k východu a viděli, že 
nesou dva raněné. Byl to Tomislav a ruský dělostřelec. Když Němci začali 
ustupovat, šli všichni do vesnice. Julo, Dušan a teta šli také. Když byli u hájovny, 
jejich kráva vyletěla do vzduchu, protože šlápla na minu. Ve vesnici teta vešla do 
nějakého domu a kluci se šli podívat do školy. Uvnitř byla ošetřovna a v ní uviděl 
Julo mámu. Když se objali, maminka mu šla zašít kalhoty a Julo si hrál se svým 
psem. 
 

Zahrada 

Napsal: Jiří Trnka 
Ilustroval: Jiří Trnka 
Pro klub mladých čtenářů vydal Albatros, 
nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1971. 
Žánr: dobrodružná literatura 
Kniha se mi líbila, je zajímavá i tím, že tam jsou hezké 
obrázky. Má 110 stran a četl jsem ji šest večerů. Doporučil bych ji Patrikovi, 
Jankovi a Standovi. Kniha je od osmi let. 
Charakteristika postav: všichni kluci jsou odvážní, kamarádští a zvědaví, kocour je 
mrzutý a provokatérský. 
Děj: 
Kniha vypráví o pěti klucích, kteří objevili jednou vrátka do zahrady, ve které ještě 
nebyli. Když je otevřeli, tak vpravo uviděli roztrhanou žíněnku, na které ležel zlý 
kocour a vedle něho byl kamenný trpaslík. Potom je kocour začal provokovat 
a kluci šli domů. Druhý den se ráno vydali zase do zahrady a seznámili se tam s pěti 
slony, kteří je odnesli do školy. Třetí den šli znovu do zahrady a hledali velrybu, 
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o které jim vyprávěl trpaslík. Když ji na druhém konci našli, tak si s ní popovídali 
a zjistili, že je velice chytrá. Další den zažili dobrodružství s mouchou a k večeru 
jim sloni zahráli divadlo O červené Karkulce. Nakonec se kluci skamarádili 
i s kocourem a do zahrady chodili stále. 
 

Kronika města Kocourkova 

Napsal a nakreslil Ondřej Sekora. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros nakladatelství, a.s., v Praze 
roku 2000. 
Žánr: povídky 
Kniha se mi líbila, protože tam jsou legrační příhody. Četl jsem ji 
týden, má 125 stran a 19 kapitol, je pro čtenáře od osmi let. 
Doporučil bych ji Jankovi, Patrikovi a Standovi. 
Hlavní postavy: starosta a radní páni, vedlejší postavy: ostatní 
obyvatelé Kocourkova 
Charakteristika všech: moc nepřemýšlejí, jsou zbrklí a hloupí. 
Děj: 
Kniha popisuje různé příhody obyvatel města Kocourkova. Například 
při stavbě radnice chtěli sundat dřevo z kopce. Starosta řekl, aby 
všichni šli do práce. Jeden však byl líný a ukryl se za poslední klády. Když ho 
objevili, řekli mu, aby dostal zbytek klád dolů. On se rozčílil a kopnul ze vzteku do 
klád a ty se skutálely dolů. Kocourkovští se zaradovali, že už vědí, jak na to. Klády 
vynosili na kopec a zkopali je dolů. Jindy zase chytali světlo do pytlů a nosili ho do 
radnice, ve které zapomněli udělat okna. Jednou jim zase vyrostla tráva na střeše 
radnice. Rozhodli se proto, že trávu spase býk. Uvázali mu lano kolem krku a táhli 
ho nahoru. Býk v polovině vyplázl jazyk a když ho vytáhli na střechu, nechtěl jíst. 
Sundali ho tedy dolů a zjistili, že je mrtvý. Řekli si, že umřel hlady. A takovýchto 
příhod je plná kniha. 
 

Pražské legendy 

Napsal: František Langer 
Ilustroval: Cyril Bouda 
V Mezinárodním roce dítěte a v roce 30. výročí svého založení 
vydal v Klubu mladých čtenářů Albatros, nakladatelství pro děti 
a mládež, v Praze roku 1979. 
Knihu jsem četl týden. Líbila se mi, protože jsou v ní pěkné 
obrázky. Je od dvanácti let, má 98 stran a 8 legend, doporučil 
bych ji Jankovi. 
Názvy legend: Vodník pod vyšehradskou skálou; Vodník od 
Karlova mostu; Pan Jindřich, vodník Na Františku; Vinohradská 
legenda; Bezhlavý templář; Kamenní ochránci; Kampské válečky; Pražské děti 
a meč svatého Václava. 
Charakteristika postav: pan Pivoda je hodný, protože zachránil dítě, přátelský, 
odvážný. Řezník Příhoda je dobrosrdečný, protože se ujal dítěte. 
Nejvíce mě zaujaly legendy o pražských vodnících. 
Jedna z nich je o vodníkovi, který žil pod vyšehradskou skálou. Všichni mu říkali 
pan Pivoda. Dříve nebyla vyšehradská skála provrtána tunelem a kdo se chtěl dostat 
z Prahy do některé obce nahoře při řece, toho pan Pivoda převezl na loďce. Pan 
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Pivoda byl mezi lidmi dost oblíbený a také chodil do hospody hrát karty se sousedy. 
Jednou byla v Praze veliká povodeň, voda odnášela, co mohla a pan Pivoda, 
uprostřed Vltavy uviděl něco jako kolébku a v ní spící dítě. Kolébku dostrkal ke 
břehu a nenápadně zmizel. Dítěte se ujal řezník Příhoda a vychovával ho. Z dítěte 
vyrostla slečna na vdávání, která se se svým mužem odstěhovala do Královských 
Vinohrad. Po přestěhování žena onemocněla a nikdo nevěděl, co jí je. Až jednou 
navštívil jejího muže pán v zeleném kabátu a poradil mu, aby se odstěhovali někam 
dolů k Vltavě. Udělali tak a žena se uzdravila. Říkalo se, že ten návštěvník byl pan 
Pivoda, který věděl, že dítě, které zachránil, bylo ve skutečnosti napůl vodnické. 
Žánr: legendy 
Knihu jsem četl týden. 
 

Vítek na výletě 

Napsal: Bohumil Říha 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1975. 
Žánr: příběh s dětským hrdinou 
Kniha je od sedmi let, má 91 stran, četl jsem ji 
jeden den, kniha se mi líbila, doporučil bych ji 
Patrikovi, Jankovi a Standovi, protože taky četli něco o koních, tak si myslím, že by 
se jim to líbilo. 
Charakteristika hlavních postav: maminka s tatínkem jsou hodní. Alena je hodná, 
protože se ráda stará o kočku. Vítek je hodný, protože se rád stará o koně. Vlastík 
je hodný, protože se staral o hříbě. 
Děj: 
Poslední den školy se sejde rodinka u stolu a děti drží vysvědčení. Všechno dopadne 
dobře a nakonec maminka s tatínkem řekli, že zítra jede babička do Prahy a že oni 
půjdou do práce, proto mají pohlídat bratříčka a zvířata u babičky. Vítek se 
rozhodl, že půjde k babičce a že Alena má pohlídat vše doma i bratříčka. Vzal si 
koně a šel k babičce. U řeky potkal hříbě a to šlo s ním. Tam vše uklidil a pak za 
ním přišel kamarád Vlastík. Odjeli pryč až dojeli ke kolejím. Tam si přečetli jména 
všech zabitých vojáků. Jeli k řece a najednou se ozvala rána. Vojtíšek spadl 
z hříběte a když vstal, hříbě bylo pryč. Uviděli, jak si hraje se svojí mámou. Kluci 
šli domů a pak všechno vyprávěli. Kniha se mi líbila, je zajímavá hlavně svým 
příběhem. 
 

Nejkrásnější pohádky o dracích 

Napsala Božena Němcová. 
Ilustroval Oldřich Jelen. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros nakladatelství, a.s., 
v Praze roku 2002. 
Žánr: pohádky 
Kniha je pro děti od osmi let. Líbila se mi. Má 86 stran 
s dvanácti pohádkami. Vybral jsem si ji, protože mi ji doporučil 
Patrik. Doporučil bych ji také Jankovi, protože se mu draci líbí. 
Zařazené pohádky: Drak dvanáctihlavý, Tři selští a tři zakleté 
princezny, O rytíři Windovi a panně Markétě, O dračí princezně, Princ Bajaja, 
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Strýček drak, Tři bratři, O zajíci draku, Drak sedmihlavec, Jedenáct draků a černá 
paní, Kráska a draci, Jan. 
Z pohádky Princ Bajaja: 
Byl jednou jeden král a ten měl dvojčata. Jeden z chlapců byl o pár minut starší 
a jmenoval se Bajaja. Ten druhý byl zas maminčin mazánek, tak ho podstrčila za 
staršího, aby se stal králem. Bajaja se naštval a jel do světa. Jel se svým koníkem 
a dojel k nějakému království. Dělal, že je němý, a tak ho král vzal do 
služebnictva. Král měl tři dcery a Bajajovi se líbila Slavěna. 
Jednou mu král řekl, že přiletěli tři draci a že chtějí každý jednu dceru. Bajaja 
zabil všechny draky, ovšem pak vyhlásil jiný král válku. Bajaja nepřátele porazil 
a po boji zmizel. Poté ještě vyhrál souboj mezi rytíři. Jednou tři dcery házely 
klubka a ke komu se zakutálí, toho si vezmou. Slavěně se klubko zakutálelo 
k Bajajovi a ona začala brečet, že si musí vzít němého. On všechno prozradil a vzal 
si ji a žili spolu šťastně až do smrti. 
Bajaja je odvážný, protože vyjel proti drakovi. A také vytrvalý. 
Knihu jsem četl čtyři dny. 

 

Jan Špás 

České pověsti pro malé děti 2 

Napsala Martina Drijverová. 
Ilustrovala Dagmar Ježková. 
Vydalo nakladatelství SiD a NERo, Na Lhotech 17, Praha 4 
v roce 2004. 
Knížka má 32 stránek a přečetl jsem všech 32, četl jsem ji 
dva dny. Knížka je pro děti od osmi let. 
Nejvíc se mi líbila kapitola synové Svatoplukovy. 
Byl jeden kníže, jmenoval se Svatopluk a ten měl tři syny. 
Jednou je povolal a řekl: "Zde jsou tři pruty pevně svázané 
k sobě. Zkuste je přelomit." Nejstarší syn vzal pruty do ruky, 
že je přelomí - ale ani ohnout je nedokázal. Druhý syn rovněž neuspěl a třetímu se 
vedlo sejně. "Vidíte,“ řekl spokojen Svatopluk. Potom pruty rozvázal a dal každému 
jeden a každý ho zlomil. "Dobře a co s tím?“ zabručel nejstarší syn. Tohle: "Já vám 
rozdělím říši, každý dostane jednu část. Budete-li držet pohromadě, nic vás 
nezlomí, nikdo vás neohrozí. Ale kdyby chtěl vládnout každý z vás sám... bude zle!" 
Synové kývali hlavami, koukali na pruty a opakovali po tatínkovi: "Svornost, 
svornost, budeme spolu žít ve svornosti...“ A protože Svatopluk měl panování dost, 
rozdělil říši hned a odešel do hlubokých lesů. Jeho synové si poučení k srdci 
nevzali. Každý chtěl vládnout sám a po svém. Tak s nimi měli nepřátelé lehkou 
práci a Velká Říše moravská se dočista rozpadla. 
 

Hrdina Nik 

Napsal Eduard Štorch. 
Ilustroval Zdeněk Burian. 
V Klubu mladých čtenářů vydal jako svou 1464. 
publikaci Albatros, nakladatelství a.s., Praha, 2004. 
Pro čtenáře od devíti let. 



- 30 - 

Knížku jsem četl šest dní. Četl jsem ji už podruhé, protože se mi velmi líbila. 
Doporučil bych ji tomu, kdo má rád dobrodružné knížky. Knížka má 181 stran, 
přečetl jsem všechny. 
Knížka je rozdělena na dvě části: Lesní chlapci a Král Sámo veliký. 
První část: Lesní chlapci 
Malému chlapci Nikovi, (Slavoji) zabili zlí Avaři oba rodiče a sestru odvlekli do 
otroctví. Nik s jeho věrným kamarádem Chloupkem zachránili asi 5 chlapců od 
Avarů. Chlapci ho ihned zvolili svým vůdcem. Chlapcům se dařilo, okrádali čety 
Avarů a všelijak jim škodili. A když na ně Avaři poslali jízdu, chlapci jakoby se 
vypařili. K Nikově družině přicházeli chlapci ze všech stran, až jich bylo asi kolem 
30. Nik se seznámil se Sámem, který se vydával za kupce, ale zato tajně dělal 
vzpouru proti Avarům. Jednou ale Nika a Chloupka Avaři chytili. Avaři je vyhnali až 
k řece, kde Nikova družina přeplavala na druhý břeh, ale Chloupek se bál skočit do 
vody, a tak ho chytili. Chtěli ho mučit, ale Nik přeplaval řeku a řekl, že mají 
Chloupka pustit a jeho si vzít. Ale Avaři se mu smáli a vzali do otroctví oba, ale 
zbytek Nikovy skupiny nechali. Když byli v otroctví, tak Chán (pán Avarů) 
onemocněl. Jednou, když Nik s Chloupkem vynášeli Chána ven, tak Chán řekl, aby 
Nik podložil postel, že se kýve a Chloupek přinesl čaj. Když Nik podkládal postel, 
tak překlopil Chána do řeky, která protékala hradištěm. Ale stráže Chána vylovili 
a ihned hledali Nika. Nik prchal hradištěm, zahlédl tvář sestry, ano byla to jeho 
sestra! Vběhl dovnitř, objal se s ní, řekl, že překlopil Chána do vody a ona ho skryla 
pod koberce, které pletla. Když stráže vtrhly dovnitř, ptali se jí, jestli tu neviděla 
malého chlapce a ona říkala, že ne. Nik se potom pokusil o útěk z hradiště, ale 
stráže ho chytily. Přivázali ho ke kůlu a Chán rozhodl, že bude popraven. Květa 
(sestra Nika) se zatím seznámila se Sámem a prosila ho, aby se pokusil Nika 
zachránit, ale Sámo říkal, že je to nemožné. Potom udělal Chán velikou oslavu 
a pozval na ni i Sáma. Při hostině Sámo řekl Chánovi: „Pane, proč se zabývat malým 
klukem? On je jen moucha, a vy jste orel.“ A Chán na to: „Máte pravdu, orel 
mouchy nelapá!“ A potom šli na popravu. Nik se celý třepal, a když se už kat 
natahoval, ale vtom ho jenom polili vodou. Všichni se smáli a pak se rozešli a Nika 
pustili. Byl celý štěstím bez sebe. Potom měla být vybrána nejkrásnější otrokyně 
z hradiště, aby ji obětovali. Vybrali Květu. Ale vtom přišel Sámo a řekl, že umí 
dělat Květa z hlíny zlato, ale že k tomu potřebuje zázračné byliny, které rostou 
v lese. Chán se divil, ale uvěřil, a tak poslal Květu se dvěma strážci pro byliny. Pak 
se Nik s Chloupkem pokusili o útěk. Jednou branou prošli snadno, vzali si pruty 
a dělali, že jsou pasáci ovcí, které zrovna procházely, ale druhou branou to bylo 
těžší, a tak si zalezli do keře a usnuli. Ráno je probudil hluk. Zrovna byli na cestě 
uvázaní koně. Proplížili se až k nim, každý si jednoho odvázal a ujížděli. Jelo za 
nimi pět Avarů. Už je doháněli, ale Avarům začali najednou kolem hlavy lítat šípy. 
Nik se zastavil a divil se, kdo to střílel a oni to byli lesní chlapci. Nik se s nimi objal 
a řekl, že musí zachránit Květu. Osvobodili ji, večer si udělali oheň a povídali si 
o tom, co prožili. Druhý den šel Sámo z hradiště už pryč a udělal vzpouru. Sámovi 
se dařilo a nakonec Avary dobyli. A Slované ho zvolili králem. 
Druhá část: Král Sámo veliký 
Lesní chlapci odešli zpět do lesů, našli tam zlatý důl. Chunzák starý Avar, kterého 
propustili, žil o samotě u Vltavy. Jednou přijeli franští kupci po Vltavě 
a u Chunzáka zastavili. Udělali si tam tábor. Chunzák jim pověděl o zlatém dole. 
Velitel kupců Frank se o to zajímal. A zrovna přišli lesní chlapci dát Chunzákovi 
staré boty. Frank vyslal dva zvědy za chlapci. Chunzák to uviděl. A zrovna přišel 
Chloupek za ním. Chunzák mu to řekl a Chloupek běžel na Vyšehrad pro posilu. 
Zvědové se už vrátili, řekli Frankovi, že to není daleko a že ho hlídá jen pár 
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chlapců. Frank se zaradoval a vyrazil. Když tam došel, chlapce zranili, svázali a šli 
si brát zlato. Hned potom tam přiběhly stráže a Franky pobili. Když se to dozvěděl 
franský král, vydal se na Vyšehrad. Ale tam ho urazili, a tak jel zase zpátky. Hned 
když přijel, vyhlásil válku. Chunzák jel po Vltavě do Vyšehradu, protože se 
dozvěděl, že bude válka. Z Vyšehradu šel starý zpěvák k Vltavě. Uviděl loď, ano byl 
to Chunzák. Chunzák zastavil a popovídal si se zpěvákem. Potom se dozvěděl, že 
zachránil zpěvákovi život, když mu Avaři podpálili jeho příbytek. Vytáhl ho a nechal 
ho u potoka. Potom uviděli kočár s jezdcem. Jezdec byl Nik a popovídal si se 
zpěvákem. A pak zjistili, že zpěvák je otec Nika. Vpadli si do náruče, potom se 
objal s Květou a šli na Vyšehrad. Potom jel Nik se Sámem a vojskem do boje. Sice 
Franky porazili, ale Nika zabili. Když přijeli na Vyšehrad, zpěvák se ptal: „Kde je 
můj syn?“ Ale nikdo neodpověděl. Zpěvák omdlel, ale už ho neprobudili. Ale kdo to 
Květě řekne, že nemá bratra? Na počest Nikovi udělali na Vyšehradě pomník. 
 

Přátelé zeleného údolí 

KNIHY TÁBOROVÉHO OHNĚ - svazek č. 30 
Napsal Jaroslav Müller 
Ilustrace: Jiří Petráček 
Vydalo nakladatelství LEPREZ v Praze v roce 2001. 
Kniha má 318 stran a 12 kapitol, přečetl jsem všechny. 
Knihu jsem četl asi devět dní. 
Doporučil bych ji těm, kteří mají rádi příběhy z přírody. 
Knížka je od devíti let. Je rozdělena na Jaro, Léto, 
Podzim a Zimu. 
Chlapec jménem Pavel má doma akvárium a jeden jeho 
kamarád mu dal rybu. Slíbil mu, že mu dá ještě samečka, ale že musí dát do 
akvárka tu správnou vodu, která je v lese ve studánce. Pavel šel pro vodu, ale když 
ji bral, potkal ho hajný Horyna. Pavel se s ním skamarádil a začal k němu skoro 
každý den chodit. 
Jednou ho navštívili i Pavlovi rodiče. Pavlův táta byl projektant a na jaře chtěli 
dělat dálnici, která by měla vést přes Zelené údolí. Horyna jednou řekl Pavlovi, že 
budou chytat daňka, který utekl do lesa z obory. Pavel tam přišel, byl tam Sklíčko, 
to byl zeměměřič, který se s Horynou kamarádil, Eva, to byla spolupracovnice 
Sklíčka, Pešek, to byl taky Horynův kamarád, a Horyna. 
Pešek střelil daňka uspávací šipkou a odvezl ho do obory. Potom jel Pavel s rodiči 
k moři. Když přijel, u Horyny byla jeho vnučka Katka s koněm Danem. Katka se 
s Pavlem projeli a potom jim Dan utekl, protože se lekl hada. Oni ho honili a potom 
uviděli krvavou stopu. Myslili si, že se Dan Někde škrábl a že mu teče krev, a tak se 
vydali po stopě. Dorazili však ke staré chatě. Katka na Dana zavolala a Dan přiběhl 
z keře. Katka ho prohlížela, ale zranění nenašla. Pak uvázali Dana a šli se podívat 
do chaty. Nic tam nenašli, jen Pavel jeden náboj. Potom šli do hájovny. Pavel si 
povídal s Horynou a ukázal mu, co našel. Horyna si náboj prohlédl a potom řekl, že 
tam musí jít. Pavel s Katkou se tam šli taky potají podívat. Horyna tam přišel, 
uviděl lidské stopy a šel po nich. Potom uslyšel ránu. Schoval se a viděl, jak pytlák 
nese přes záda muflona. Potichu šel za ním, pytlák šel do chalupy, tam dal 
muflona, ale v tom zezadu uslyšel: „Viděl jsem tě, Havrane!“ 
Pytlák zahodil cigaretu a chtěl se s Horynou prát. Horyna ho skolil, ale ve dveřích 
se objevil druhý pytlák. Všichni ale najednou uviděli, jak chata hoří. Začali ji hasit 
a po chvíli přijeli hasiči. Horyna se ptal, kdo je přivolal. A potom řekl jeden pán: 
„Já.“ Pak si spolu povídali a ten pán řekl, že je učitel Topol. 
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Pak nastala zima. Horyna, Pavel a Eva jednou šli a uviděli stopy rysa. Nemohli tomu 
uvěřit. Pak se po nich vydali. Uviděli, jak rys žere srnu. Potom odešli a Horyna 
s Pavlem a Evou uviděli Peška, jak Horynovi jede půjčit saně s koněm, za ním jel 
Sklíčko a za ním Pavlovi rodiče. Pavel šel za maminkou a tatínkem a jeli domů. 
Horyna jel s Peškem rozvážet krmení a Sklíčko a Eva jeli taky domů a za ním 
Pavlovi rodiče. Pavel šel za maminkou a tatínkem a jeli domů. Horyna jel s Peškem 
rozvážet krmení a Sklíčko a Eva jeli taky domů. Jenže cestou se jim rozbilo auto. 
Dotáhli ho k silnici, Eva šla do hospody a Sklíčko šel k jeho kamarádům pro nějaké 
nářadí. Eva uslyšela v hospodě, že si nějací dva muži povídali o tom, že až se jim 
do želez ten rys chytí, že za to dostanou hodně peněz. Pak přijel Sklíčko, Eva mu 
venku všechno řekla a oni se jeli poradit s Topolem. On prvně zavolal do zoo, jestli 
tam mají klec na rysa. Oni ji dovezli, dali ji na to místo, kde ležela srna a srnu dali 
dovnitř. Rys se chytil a oni ho potom pustili někde na Slovensku. 
Od doby, kdy jel Pavel od moře, jeho tatínek strávil většinu času v jeho kanceláři, 
a až v zimě řekl Pavlovi a mamince, že vymyslel, jak zachránit Zelené údolí. 
Navrhl, že by se mohl přes údolí udělat most. A v zimě to den po tom, co to řekl 
Pavlovi a jeho mamince, to ukázal panu starostovi. Pan starosta souhlasil. 
 

Řecké báje a pověsti 

Napsal Eduard Petiška. 
Ilustrovala Lucie Dvořáková. 
Vydal Albatros, nakladatelství a. s. v Praze roku 2005. 
Knížka je pro děti od osmi let. Doporučil bych ji těm, 
kteří mají rádi různé pověsti. Knížka má 206 stránek, 
27 kapitol a nejvíce se mi líbila pověst Faethón. 
Byl jednou jeden Faethón a ten byl synem slunečního 
boha Hélia. Nikdo z jeho kamarádů mu nevěřil, že je 
syn Hélia, a tak se vydal ke svému otci do slunečního 
paláce. Hélios o tom už věděl, a tak řekl, že si Faethón může splnit jedno přání. 
A Faethón si řekl, že chce jet ráno se slunečním vozem jako slunce. Hélios mu to 
dlouho rozmlouval, ale slib je slib. Hélios mu pomazal ruce a obličej, aby se 
nespálil a řekl mu, že nesmí jet moc nahoře, protože by spálil oblohu a kdyby jel 
moc dole, spálil by zemi. A tak ráno Faethón vylezl na ohnivý vůz a vyjel na oblohu. 
Ale jakmile koně ucítili, že opratě drží někdo slabší, tak se splašili a jel každý na 
jinou stranu. Faethón je neudržel a koně jeli dolů k zemi a nad čím Faethón projel, 
to shořelo. A tak Zeus (vládce všech bohů) na něj poslal blesk, protože by všechno 
spálil. Faethón spadl do moře a utopil se. Hélios bědoval, že ho pustil do slunečního 
vozu, ale vrátit čas nemohl. 
 

Robinson Crusoe 

Podle románu Daniela Defoa volně vypravuje Josef V. Pleva. 
Ilustroval Zdeněk Burian. 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež v roce 1983. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Má 242 stran, 
22 kapitol a přečetl jsem všechny. Knihu jsem četl pět dní.  
Doporučil bych ji těm, kteří mají rádi dobrodružnou literaturu. 
Mladík jménem Robinson bydlel v městě Yorku. Jeho otec byl 
obchodník a jeden jeho bratr se chtěl stát námořníkem a druhý 
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vojákem. Ten, který chtěl být námořník, ztroskotal a umřel. Druhý padl v bitvě. 
Robinson se chtěl stát taky námořníkem, ale jeho rodiče si to nepřáli. Měl 
kamaráda a jeho otec byl taky obchodník. Robinson, aniž by o tom řekl rodičům, 
odjel s tím kamarádem do Londýna. Jenže je cestou přistihla bouře a koráb se 
potopil. Naštěstí plula kolem rybářská loďka a dovezla je do Londýna. V Londýně se 
Robinson ubytoval a zjistil, že nejbližší dostavník do Yorku jede až za týden. 
Porozhlédl se po městě a zašel i do hospody na pobřeží. Skamarádil se tam s jedním 
mužem a zjistil, že je taky z Yorku a že je dobrým kamarádem jeho otce. Taky mu 
řekl, že jede nejprve do Afriky a až pak do Yorku. Robinson se tedy rozhodl, že 
pojede s ním. Vyjeli zrána. Pak uviděli na obzoru loď. Po chvíli zjistili, že je to loď 
pirátská. Stříleli po ní, ale nestrefili se. Piráti je zajali a přivedli jejich veliteli. 
Všechny ostatní prodali do otroctví, ale jen Robinsona ne. Robinson se stal 
zahradníkem. Byl tam tři roky a za tu dobu se skamarádil s Xurym (sluha velitele 
pirátů) a taky si ho velitel velmi oblíbil. Vyjížděli si spolu na lov. Jednou k veliteli 
přijel jiný pirát, který s ním chtěl obchodovat. Velitel řekl, že má Robinson jet 
s přítelem toho druhého piráta na lov. Ale velitel jim řekl, že nesmí z dohledu 
domu. A Robinsona napadlo, že je to dobrá šance na útěk. Jeli, ale neposlechli 
velitelovy rozkazy a jeli do zátoky. Tam vysadili toho přítele a zahrozili mu, že 
jestli se něco pokusí udělat, zabijí ho. A pak jeli dál. 
Ale přistihla je cestou bouře. Naštěstí jel kolem nákupní koráb. Vzali je s sebou, 
ale bouře pokračovala dál, a tak je zahnala na skálu a ztroskotali. Robinson se 
probudil na pláži, vylezl na horu a zklamaně zjistil, že je to ostrov. Potom šel spát 
na pláž. Druhý den si udělal kalendář, sluneční hodiny a našel si jeskyni. Tam 
přespal. Vyrobil si stůl, chytil kozu, udělal si luk a oštěp, krb, stáj pro kozy, hodiny 
a různé potřebné věci. A taky si vyrobil loď. Jednou byla bouře a blesk zapálil 
strom a od něho chytl les a tím Robinson získal i oheň. Jednou uslyšel nějaké rány, 
a tak si myslel, že to ztroskotala nějaká loď a že střílí z děl, aby ji uslyšeli. Rychle 
spěchal k pobřeží, ale nic neviděl, a tak šel zpátky. Cestou uviděl psa, jak leží 
u nějakého mrtvého člověka. A tak získal psa. Druhý den se šel k pobřeží podívat 
znovu a uviděl ztroskotaný koráb. Doplaval tam a vyložil věci a takhle se tam vrátil 
několikrát. Byly tam hřebíky, důstojnické šaty, pušky, střelný prach, mouka, 
nástroje. Jednoho dne uviděl lidojedy. Vzal si pušku a šel tam. Začal střílet 
z pušky. Lidojedi se toho začali bát a nasedli do lodí a odpluli. Robinson 
pojmenoval jejich zajatce Pátek. Naučil ho jeho řeči, chodili na lov, Robinson 
naučil Pátka střílet z pušky a Pátek naučil Robinsona, jak se pořádně loví. Potom na 
ostrov přijeli piráti. Oni dva osvobodili zajatce a všichni dobyli loď. A Robinson se 
tedy mohl vrátit do Yorku. Naposledy spočítal, jak dlouho byl na ostrově a vyšlo 
mu, že tam byl 10 let a 5 měsíců. Vrátil se domů a zjistil, že je jeho otec po smrti. 
Robinson si našel manželku, Pátek taky a oba dva se stali obchodníky. 
 

Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka 

Napsal Miloslav Švandrlík. 
Ilustroval obálku a vazbu navrhl Jiří Winter Neprakta. 
Vydalo nakladatelství Olympia v Praze roku 1973. 
Knížku jsem četl osm dní, je pro děti od devíti let, má 
269 stran, 34 kapitol, přečetl jsem všechny. Jsou tu 
kapitoly: Oběť potoka Brumbalec, Fantastický objev, Okřídlený zloděj, Záhadný 
muž na hřbitově, Hrdina, Lotras ze staré cihelny, V strašlivém nebezpečí, V studni, 
Člověk z doby před milionem let, Filmové hvězdy, Tajemství starého rybníka, 
Zachránci tonoucích, Past na zloděje, Mnohostěžník Bohouš, Obětavý zásah, Lupič 
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šperků, Let do Afriky, Detektivní mozek, Tajemství Sázavského krokodýla, Zloděj 
obrazů, Co zavinily dušičky, Pan učitel se žení, Slovo dělá muže, Svátky pokoje 
a míru, Nebezpečí lavin, Lidojedi od Zambezi, Létající talíře, The Turkey-cocks, 
Šílená koza, Vražda v zeleném domku, Svedená a opuštěná, Případ hliněného 
bizona, Geniální Mňouk, Osudný výbuch. Doporučil bych ji těm, kteří mají rádi 
detektivky a humor. Nejvíce se mi líbila kapitola osudný výbuch. 
Žákům Kopytovi a Mňoukovi se dlouho nic nedělo. Jednou přišel Mňoukovi telegram: 
Ahoj Mňouku, mám doma ochočenou kunu a lišku a tak mě napadlo jestli nechceš 
ke mě přijet. Tvůj děda. 
A tak Mňouk se začal ihned balit a řekl si, že jestli pojede on, tak musí jet i jeho 
kamarád Kopyto. Šel se zeptat rodičů Kopyta, a oni souhlasili, protože se aspoň na 
víkend chtěli Kopyta zbavit. Když v pátek šli na nádraží, uviděli žáka Chocholáče, 
jak kouří. Začali se mu posmívat a on potom řekl, že kdyby si oni jednu zapálili, tak 
by omdleli. To si nenechali líbit a řekli mu, ať jim jednu dá. On jim dal a oni šli do 
starého domu si zapálit. Prošli kolem sudů až do takového výklenku, kde si zapálili 
a sirku odhodili. Sirka zapálila slámu a sláma ten sud. Jenže v sudu byl benzín. 
Naštěstí stihli utéct a ještě viděli, jak Chocholáč ještě utíká pryč. Řekli si v duchu: 
To bude výprask a rychle spěchali na nádraží. Nastoupili do vlaku a jeli. Když byli 
u dědy, pořád se jim ten výbuch objevoval před očima. Děda se jich ptal, ale oni 
mu to neřekli. Potom k dědovi přišel telegram: Žáci Kopyto a Mňouk umřeli 
v plamenech, pohřeb bude v neděli. 
Žáci mu to vysvětlili a on se začal smát. V neděli odjeli zpět domů. Sotva vystoupili 
z vlaku, uviděli nějakou paní, jak křičí: „Pomoc, duchové, pomoc.“ Šli domů 
a uviděli zástup lidí a mezi nimi jde pan učitel, jejich třída, strážmistr Ošmera 
a ostatní lidi, které taky znají a všichni pobrekávají. Pak Kopyto zakřičí: „Ale my 
nejsme mrtví!!!“ 
 

Příběhy faraónů 

Napsal: Jiří Tomek 
Ilustroval: Josef Kremláček 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1989. 
Knihu jsem četl asi 13 dní a líbila se mi. Je pro děti od 
deseti let, má 237 stran a 31 kapitol. Doporučil bych ji 
Patrikovi. 
Vybral jsem si kapitolu Jak se stal rolník faraónem. 
Charakteristika: Anup je hodný, Bata pracovitý, hezký 
a hodný. Nedžmet je nevěrná a velmi hezká, hlavní 
kouzelník zlý. Faraón chce vše, o co si řekne. 
Děj: 
V domku u Nilu žili dva rolníci. Starší Anup a mladší 
Bata. Protože jim umřeli rodiče, Anup se o Batu staral. Na druhé straně Nilu žila 
dcerka rolníka jménem Nedžmet. Anupovi se strašně líbila, a tak si ji od jejího otce 
vykoupil a vzal. Nedžmet se více líbil Bata, který byl hezčí, ale proti otcovskému 
rozhodnutí mluvit nemohla. Mocný Re (vládce všech bohů) si pracovitého Batu 
oblíbil a dal mu splnit jedno přání. Bata si vybral takové, aby rozuměl a mluvil řečí 
jeho kamarádů býků. Jednou, když byli oba bratři na poli, Anup řekl, že má jít Bata 
do domu pro obilí. Když tam Bata došel, Nedžmet viděla, že je jeho bratr daleko 
odtud. „Bato, už dlouho na tebe myslím, pojď utečeme spolu a budeme spolu žít." 
Ale Bata ji okřikl: „Co si to dovoluješ? Jsi žena mého staršího bratra Anupa, který 
se o mě stará a ty ho chceš podvést!" A Bata šel zpět na pole. Anup řekl, že to tam 
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má dodělat a on že půjde napřed. Když Anup přišel domů, uviděl Nedžmet, jak má 
roztrhané šaty a rozcuchané vlasy. „Kdo ti to udělal?" zeptal se, a ona mu lhala, že 
Bata když byl pro obilí, řekl jí, ať s ní uteče, že spolu budou žít. Anup vzal oštěp 
a šel se schovat za vrata, aby Batu zabil. Když šel Bata domů, jeden z jeho býků ho 
varoval a on začal utíkat. Bata byl rychlejší, ale Anup vytrvalejší, takže Anup začal 
Batu dohánět. Když už si Bata myslel, že ho Anup zabije, Re mezi nimi udělal řeku 
plnou krokodýlů. Když Bata řekl Anupovi, jak to doopravdy bylo, Anup mu nabídl ať 
jde s ním zpět, že budou zase normálně žít. Ale Bata už nechtěl. Ale ještě dodal: 
„Až ti jednou zpění víno u pusy, bude to znamení, že se máš vydat do cedrového 
lesa a tam najít pokácený strom s mým srdcem. To srdce rozmícháš ve vodě a já 
obživnu. Tak se rozloučili, Anup šel domů a Bata do cedrového lesa. Tam si vyndal 
své srdce a umístil ho na nejvyšší cedr. Pak si postavil domek a spokojeně žil. Ale 
po pár letech ho začala tížit samota. 
Když Re viděl, jak se trápí a upustil k zemi slzu. Když se dotkla země, stala se z ní 
nejhezčí žena světa. A ona řekla: „Jsem Taišek a poslal mě Re, abych se stala tvou 
ženou. Tak spolu žili, ale Bata jí řekl, že nesmí vycházet z domu, když tam nebude 
on, protože ji chce ukořistit moře. Roky plynuly, ale jednou šla Taišek vyprat 
prádlo. Ale moře na ni vyslalo velikou vlnu. Začala utíkat, ale stromy hnaly větve 
za ní. Zabouchla za sebou dveře, ale jedna větvička ji vytrhla pramínek vlasů 
a moře ho někam odneslo. Jednou v paláci u faraóna všechno prádlo vonělo jako 
nikdy předtím, a tak si faraón nechal zavolat hlavní pradlenu a ta říkala, že neví, 
proč tak voní. Příští dny vonělo stejně a pradlena našla na pobřeží ten pramínek 
vlasů a ihned ho donesla faraónovi. Ten ho dal jeho hlavnímu čarodějovi a ten 
zjistil, že je to z nejhezčí ženy světa. Faraón ihned poslal vojáky do všech koutů 
světa. Odevšad se vrátili, ale z cedrového lesa ne, protože je Bata zabil (byl skoro 
nesmrtelný kvůli tomu srdci). Nakonec se vrátil jen jeden a ten řekl vše, co viděl. 
Faraón povolal kouzelníka a ten začal po Batovi pátrat ve starých spisech. Dozvěděl 
se o tom srdci a řekl to faraónovi. Faraón vyslal do cedrového lesa vojáky se 
sekerami. Ti začali kácet stromy a když pokáceli i ten Batův, Bata jakoby zemřel, 
ale nezemřel. Ještě ten den Anupovi zpěnilo víno u pusy. Anup se ihned sbalil 
a vydal se do cedrového lesa. Tam našel Batu ani živého ani mrtvého a začal hledat 
cedr se srdcem. Hledal sedm let, ale nakonec našel. Dal ho do mísy s vodou 
a čekal. Bata se po chvíli probudil, uvítal se s Anupem, povídali si a pak Bata řekl: 
„Já se teď proměním ve zlatého býka, ty na mne nasedneš, já se nechám prodat 
faraónovi a ty, až dostaneš odměnu, pojedeš domů. Potom ho Re proměnil ve 
zlatého býka a jeli k faraónovi. Tam se Bata (býk) nechal prodat a Anup jel 
s odměnou domů. Pak faraón dal býka do stáje a když se na něj šel podívat 
i kouzelník, býk (Bata) mu řekl: „Jsem Bata. Dal jsi porazit cedr, abych zemřel, ale 
já žiji. Proměnil jsem se v býka a přišel za tebou. Chvíle odplaty za krutou křivdu 
se blíží.." Kouzelník běžel vše říci faraónovi a ten býka rozřezal a dal hodit do Nilu. 
Jenomže dvě kapky krve ukáply na zem a na tom místě vyrostly dvě broskvoně. 
Když se na ten div šel podívat i kouzelník, broskvoně promluvily: „Jsem Bata. Dal 
jsi porazit cedr, abych zemřel, dal jsi zabít býka, abych zemřel. Ale já žiji. 
Kouzelník to ihned utíkal povědět faraónovi a ten dal broskvoně porazit a spálit. 
Ale jedna tříska vyletěla Taišek do oka. Po čase se narodilo Taišek dítě. Faraón 
stárl a neměl dědice, a tak řekl, že až zemře mají tam posadit její dítě. Když 
faraón zemřel, Taišino dítě dosedlo na trůn. Lidé jásali a když se utišili, faraón 
řekl: „Jsem Bata, dal jsi podetnout cedry, abych zemřel, dal jsi zabít býka, abych 
zemřel, dal jsi porazit broskvoně, abych zemřel. Ale já žiju. Má pomsta tě nemine!" 
a obrátil se na kouzelníka. Kouzelník jako by omdlel, upadl a už nikdy nevstal. 
Potom Bata žil spokojeně až do smrti. 
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Tuto knihu bych zařadil mezi historické příběhy. Je zajímavá tím, že vypráví 
o historii Egypta. 
 

Cesta do pravěku 

Napsal: Bořivoj Záruba 
ilustroval: Zdeněk Burian 
Vydalo nakladatelství Levné knihy KMa, s. r. o., Český 
Těšín, v roce 1995. 
Knihu jsem četl čtyři dny, má 157 stran a líbila se mi. 
Zařadil bych ji do naučné literatury o pravěku. 
Je zajímavá tím, že jsou v ní různé obrázky a doporučil 
bych ji Patrikovi. 
Kniha sahá od vzniku Země, přes trilobity, dinosaury, savce až k prvním lidem 
(neandrtálcům). 
Nejvíce se mi líbilo období, když se začala voda stahovat a ryby se pokoušely 
vylézat na souš. Bylo to období, kdy byla ještě řídká atmosféra a na Zemi dopadalo 
nebezpečné sluneční záření. Ryby nebyly přizpůsobeny na život mimo vody 
a jakmile nebyly ve vodě, těla jim rychle vysychala. Ryby se začaly pomaličku 
přizpůsobovat na život na souši, ale vždy se musely vrátit zpět do vody. Nakonec se 
přizpůsobily tak, že už do vody nemusely, ale vajíčka se na souš klást nenaučily, 
a tak se do vody přece jen vracely. Pomaličku se jim začaly vyvíjet z ploutví nohy, 
až je měli silné a zdatné. 
 

Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky 

Napsal: J. R. R. Tolkien 
Přeložil: František Vrba 
Ilustroval: Jiří Šalamoun 
Žánr: fantastická literatura 
Vydal Odeon v Praze roku 1978. 
Charakteristika postav: 
Bilbo je hodný, ale trochu strašpytel a pohodář, jak se 
na hobita patří. Gandalf je chytrý, statečný. Dvanáct trpaslíků: jsou stateční, 
chtějí zpět svůj poklad stůj co stůj. 
Knihu jsem četl pět dní, velice se mi líbila. Má 369 stran a 19 kapitol. Doporučil 
bych ji Patrikovi a vybral sem si ji proto, že mi ji doporučila paní učitelka Dubská. 
Děj: 
Kniha začíná tím, že Bilbo pytlík potkal čaroděje Gandalfa. Gandalf si s Bilbem 
popovídali, dali si schůzku na zítřek, ale když Gandalf odcházel, tajně udělal 
Bilbovi na dveře značku. Druhý den se Bilbo probudil tím, že k němu přišel nějaký 
trpaslík. Ještě než otevřel a řekl : „Dále," trpaslík se hrnul dovnitř. Takhle k němu 
vstoupilo dvanáct trpaslíků. Bilbo byl vedle a myslel si, že je to sen. Postupně se 
dozvěděl toto: „Trpaslíci byli bohatý národ. Měli velikou horu, celou podkopanou 
a v ní snad největší poklad na světě. Ale jednou je přepadl drak, který vyhubil 99 % 
národa. Draci totiž zbožňují zlato, a když ho mají, normálně si na něj lehnou a leží. 
Ti trpaslíci kteří zbyli, rozutekli se do hor a nebo do lesů. Mezi nimi byl i Thorin, 
vůdce té skupiny u Bilba." Tato skupina trpaslíků si řekla, že se pokladu zmocní 
a draka zabijí. A k tomu potřebovali zloděje Bilba (hobiti byli proslulí tím, že 
dokázali chodit strašně moc tiše). Další den, aniž by Bilbo chtěl, vydali se na cestu 



- 37 - 

k hoře, která byla několik set kilometrů odsud. Cestou se k nim připojil Gandalf, 
a prožili mnohé a mnohé dobrodružství. 
Jedno takové bylo, že když šli přes hory, byla bouřka, pršelo, a tak se schovali do 
jedné jeskyně. Když už usínali, jeskyně se otevřela a z ní se vyhrnuli skřeti, které 
je zajali až na Gandalfa, který udělal kouzlo a oni si ho nevšimli. Poté vedli 
trpaslíky včetně Bilba do hory, kde je povolali před vládce. Už je chtěli zabít, když 
Gandalf osvětlil celou jeskyni, (skřeti nesnášejí světlo, protože pracují potmě a ve 
tmě se vyznají jako kdyby bylo světlo) a trpaslíci s Bilbem a Gandalfem začali 
utíkat. Skřeti je začali honit, ale když Bilbo utíkal, zakopl a upadl do bezvědomí. 
Probudil se na tom samém místě. Najednou našel něco na zemi, strčil to do kapsy 
a šel dál. Došel k jezeru, kde byl Glum (ošklivé podzemní stvoření, podobné opici 
bez srsti). Oni dva si spolu dali hádankářskou soutěž s tím, že když vyhraje Glum, 
sní Bilba a když Bilbo, Glum mu ukáže cestu ven. Když už byl Bilbo v úzkých, zeptal 
se jakoby sám sebe, ale nahlas: „Co to mám v kapse?" Glum si myslel, že je to 
otázka pro něj a tak toho Bilbo využil. 
Glum vlastnil prsten, který když si nasadil, byl neviditelný. Glum když už to 
neuhodl, začal Bilba honit. Bilbo utíkal, v běhu si nasadil prsten, který měl v kapse 
(předtím ho sebral) a najednou zakopl. Už si myslel, že se na něj Glum vrhne, ale 
on proběhl kolem něj, jakoby ho neviděl. Bilbo zjistil, že je to ten neviditelný 
prsten. Potom našel cestu ven a venku se setkal s ostatními. Pak prožili další a další 
dobrodružství, při kterých si Bilbo s pomocí prstenu u trpaslíků získal veliký 
respekt, kterého měl předtím pramálo. Už byli u konce a došli k vesnici, kde je 
velice vítali. Tam nabrali zásoby a zbraně a vyrazili k hoře, která byla už velmi 
blízko. Tam Bilbo ukradl zlatý pohár. Drak si zato vylil zlost na vesnici, ve které 
předtím byli. Tam jeden kos poradil jednomu lukostřelci a ten střelil draka do 
slabiny a on umřel. Trpaslíci toho využili a začali se v jeskyni s pokladem bez 
majitele zabarikádovat. Také poslali pro posily trpaslíků v horách a lese, aby je 
podpořili. Už už by se strhla bitva mezi elfy a lidmi proti trpaslíkům, ale Gandalf 
zakřičel: „Stůjte! Žene se sem armáda skřetů a vrků (zvíře podobné vlku, ale 
silnější), aby obsadila poklad!" Všechny tři armády se spojily a strhla se bitva mezi 
trpaslíky, elfy a lidmi, proti skřetům a vrkům. Tato bitva se jmenovala bitva pěti 
armád a v ní skřeti utrpěli jednu z největších porážek. Poklad se potom rozdělil 
spravedlivě mezi všemi. A i když by měl Bilbo dostat hodně zlata, nevzal si ani 
jeden kus, protože nechtěl. 
 

Hura–kura zelený náramek 

Napsal Torry Gredsted. 
Ilustrovali Zdeněk Burian a Alois Křesala. 
V roce 1993 vydalo nakladatelství Toužimský a Moravec 
v edici S puškou a lasem, Český Těšín. 
Knihu jsem četl týden a doporučil bych ji těm, kdo mají rádi 
dobrodružné knihy. Kniha má 193 stran a 13 kapitol. Zařadil 
bych ji do dobrodružné literatury. Je zajímavá tím, že se 
odehrává v Indii. Velice se mi líbila. Je pro čtenáře od deseti 
let. 
Názvy kapitol: U mistra Pripa, Poslíček expresní dopravy, 
Empire of India, Achmed, V Bombaji, V opiovém spánku, Útěk z Jubbulpore, Na 
hlavní indické cestě, Tygr v džungli, K posvátné řece, Boj o pevnost krále Eduarda, 
V doupěti lva, Konec dobrodružství. 
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Děj: 
Kniha začíná tím, že sedmnáctiletý chlapec jménem Jorn pracuje u jeho 
nevlastního otce Pripa, který si ho adoptoval, protože Jornovi rodiče umřeli. Jorna 
to u Pripa vůbec nebaví, protože by chtěl zažít nějaké dobrodružství. Ale jednou se 
dozvěděl, že v přístavu kotví loď, na které by se dalo odplout. V noci den před 
odjezdem Empire of India (jak se ta loď jmenovala) se Jorn propašoval na palubu 
a schoval se v záchranném člunu. Našli ho, když už byli na moři. Jorn řekl 
kapitánovi co udělal a prosil ho, aby mohl jet s nimi dále. Ale kapitán rozhodl, že 
ho v Bombaji, kam dojedou za pár dní, pošlou vlakem zpět. Jednou Jorna zavolal 
kapitán, a řekl mu, aby skočil pro Achmeda – Inda, který jel s nimi na palubě, aby 
kapitánovi připravil snídani. Jorn vešel do dveří Achmedovy kajuty a uviděl 
Achmeda nad mapou Indie, plnou čárek a teček. Achmed zakryl mapu a začal 
hubovat. Uplynulo několik dní a Jorn začal tušit, že je Achmed doopravdy jeden 
z hlavních vůdců vzpoury proti Angličanům. Poté co dojeli do Bombaje, Jorn prosil 
tak, že mu dovolil kapitán jet dál. Kapitán řekl, že odplouvají až déle a tak se Jorn 
mohl projít po městě. Jenomže když procházel takovou opuštěnou ulicí, otevřely se 
vrata a Jorna vtáhli dovnitř. Tam ho uspali a Jorn nevěděl, co se potom stalo. Loď 
Empire of India musela odplout, i když bez Jorna, který se nevracel, odplouval 
kapitán nerad. Jorn se mezitím probudil v místnosti, kde byl i nějaký jiný kluk. 
Skamarádil se s ním a dozvěděl se, že oni si ho najali a on že je kluk, který nemá 
rodiče a ani dům a těch tam bylo hodně. Poté ten kluk jménem Sanga zavolal 
ostatní – jak od nich měl nakázáno. Oni Jorna vzali, začernili, aby vypadal jako Ind 
a jeli vlakem někam do cizího města. Jeli vlakem dlouho a jednou ráno šel Ind, 
který jel s nimi, aby mu neutekli, pro snídani a Sanga s Jornem se rozhodli, že 
utečou. Nakonec se jim to povedlo. Utíkali dlouho, až se dostali přes džungli do 
pevnosti krále Eduarda, kde Sanga, když byl menší sloužil jako uklízeč. Na pevnost 
zaútočili Indové z té vzpoury, podobně jako Achmed. Bojovalo se několik dní, 
jednou ji měli Indové a jednou zas Angličani, ale nakonec si ji Angličané udrželi. 
Potom se seběhlo ještě několik bitev, kde Jorn a Sanga pomáhali, jak jen mohli. 
Nakonec se ti dva dostali do nepřátelského tábora, kde ukradli nějaké mapy, plány 
a papíry. Díky tomu vyhráli Angličani. 
Charakteristika postav: Jorn je hodný a chce zažít dobrodružství; Sanga je hodný, 
protože pomáhá Jornovi; Achmed je zlý, protože chystá vzpouru; kapitán 
Henderson je hodný a starostlivý. 
 

Dobrodružství Toma Sawyera 

Napsal Mark Twain. 
Ilustroval Kamil Lhoták. 
Graficky upravil Zdeněk Mlčoch. 
Z anglického originálu The Adventures of Tom Sawyer přeložil 
František Gelner. 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství pro 
děti a mládež, v Praze roku 1978. 
Knihu jsem četl asi týden, má 230 stran a 35 kapitol. Vybral 
jsem si ji proto, že jsem ji měl po ruce a nakonec se mi 
velice líbila. Doporučil bych ji Davidovi a Standovi. Kniha je 
od deseti let. Zařadil bych ji do dobrodružné literatury. 
Kniha vypráví o dvanáctiletém chlapci Tomovi, který bydlí u své tety v městě Saint 
Petersburg, kde prožívá mnoho a mnoho dobrodružství. Má kamaráda Hucka Finna 
a holku Becky Tacherovou. Jednou mu Huck řekl, že má mrtvou kočku, se kterou 
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půjde v noci na hřbitov, aby mu zmizely bradavice. Zeptal se Toma, jestli nechce 
jít s ním. Tom souhlasil a v noci došli na hřbitov. Vtom uviděli Joea Indiána – vraha, 
Muff Pottera – místního opilce a ještě jednoho muže. Schovali se tam a poslouchali. 
Uslyšeli, jak se Joe a Muff hádají s tím mužem. Najednou muž přetáhl prknem 
Muffa a Joe toho muže zabil. Když se Muff probudil, Joe mu řekl, že toho muže 
zabil. Muff začal brečet a poprosil Joea, aby to na něj neřekl. Kluci utíkali rychle 
domů a slíbili si navzájem, že nikomu nic neřeknou, protože by je pak Joe mohl 
i zabít. Ráno se to lidé dozvěděli a Joe to na Muffa (i když to nebyla pravda) 
prásknul. Muffa našli, zavřeli a dali před soud. Už už by byl oběšen, když vtom Tom 
vyskočil a řekl svůj příběh. Protože mu lidé věřili kvůli určitým důkazům, ještě než 
svůj příběh dořekl, Joe vyskočil ven a uprchl. Hledali ho všichni všude, ale nenašli. 
Protože po pár dnech zabloudil v rozsáhlé jeskyni poblíž města jeden muž a jen 
taktak se zachránil, nařídil starosta dát tam velká dřevěná vrata, od kterých má 
klíč jen on. Když nějaký turista procházel kolem jeskyně, uviděl za vraty mrtvého 
muže, řekl to starostovi a lidi se tam běželi podívat. Byl to Joe. Ležel tam, když 
umíral žízní a hladem. Dříve tam byly nedopalky od turistů, kteří tam kouřili – už 
tam nebyly, protože je Joe snědl z hladu. Tom Sawyer zažil pak ještě mnoho jiných 
dobrodružství. 
 

Hrdinské legendy staré Francie 

Vypravuje Václav Cibula. 
Ilustroval Zdeněk Burian. 
Pro Klub mladých čtenářů vydal Albatros, 
nakladatelství pro děti a mládež v Praze roku 1973. 
Kniha má 234 stran a 5 kapitol. Četl jsme ji asi pět dní 
a líbila se mi nejvíce ze všech knih, co jsem dosud 
četl. Je pro děti od devíti let. 
Kapitoly: Poslední výprava rytíře Rolanda, Jak se stala Berta královnou, Dobytí 
města Nýmes, Život a dobrodružství Renalda z Montalbanu, Oberon. 
Nejvíce se mi líbila kapitola Život a dobrodružství rytíře Renalda z Montalbanu: 
Žil jednou rytíř Ajmon, který měl čtyři syny. Jednou, když je král Karel pozval na 
hrad, s nejstarším Renaldem se rozhádal jeden rytíř a i když bylo právo na 
Renaldově straně, král nařídil Renalda chytit. Všichni čtyři bratři vyskočili, kryli si 
záda a vyběhli z paláce pryč. Král se rozhněval a tím to všechno začalo. 
Renald a jeho bratři si postavili hrad a Karel proti nim vytáhl. Protože měl přesilu, 
hrad rozbil, ale Ajmonovi synové zase uprchli. Poté se k nim přidal jejich bratranec 
Malgis se čtyřmi sty jezdci. Renald a jeho bratři s Malgisem dál prchali. Jednou 
dorazili k hradu rytíře Yona, kterému pomohli proti Saracénům. Oni si od něho nic 
nevzali, i když jim to nabízel, pouze si postavili další nedobytný hrad. Karel znovu 
přitáhl s velikánským vojskem a oblehl hrad Yona, protože ho teď považovali za 
zrádce, neboť pomohl Ajmonovým synům. Yon byl srab a radši zradil přátele 
(Ajmonovy syny a Malgise), než aby bojoval s Karlem. Řekl jim, že se s Karlem 
dohodl na míru, ale musí bez koní, bez zbraní, bez brnění a bez vojska přijít na 
Valkolorské pláně, kde už tajně čekal Karel s vojskem. Bratři Yonovi uvěřili a vydali 
se tam. Vtom se proti nim vyřítila přesila vojáků. Oni beze zbraní se bránili 
a vytrhávali zbraně nepříteli z ruky. Bránili se dlouho, už už by je zabili, ale vtom 
přijel Malgis s vojskem. Karlovi vojáci se dali na ústup, a tak je Malgis zachránil. 
Pak svedli ještě mnoho bitev a Karel pořád nechtěl přistoupit na mír. Když už 
nakonec přistoupil, řekl, že Renald musí na čas odjet do ciziny a musí mu dát jeho 
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koně Bajarda, bez kterého by nevyšli z paláce na začátku a který mu mnohokrát 
zachránil život. Renald na to přistoupil a odjel do ciziny a tím celý příběh končí. 
Zařazení: dobrodružná literatura 
Charakteristika: Ajmon je hodný, chce sloužit králi, čtyři synové jsou hodní a věrní, 
Karel je tvrdohlavý, Malgis hodný a chytrý, Yon nevěrný. 
Kniha je zajímavá svými příběhy a napětím. Doporučil bych ji Davidovi nebo 
Patrikovi, protože mají rádi dobrodružné knihy. 
 

Vysoký cíl 

Napsal: Lubomír Man 
Ilustroval: Milan Zezula 
Vydalo v edici Knihy táborového ohně nakladatelství 
Leprez v Praze roku 1995. 
Kniha se mi líbila. Patří do dobrodružné literatury pro 
kluky. Četl jsem ji pět dní. Má 161 stran a 55 kapitol. 
Doporučil bych ji Patrikovi, protože si myslím, že by se 
mu mohla líbit. Je pro čtenáře od deseti let. 
Charakteristika postav: 
Martin je hodný a dobrý sportovec. Tolar je dobrý 
trenér. Banaš je kamarád Martina a je hodný a vtipný. Kauliš je nepřítel Martinovy 
skupiny a je zlý. 
Kniha vypráví o Martinu Rumlovi. Martin má tátu slavného boxera, který už dlouho 
nezápasil. Když ho jednou nějaký jiný boxer vyzval, přijal to. Bohužel na zápasišti 
mu zklamalo srdce a on umřel. Protože Martinovi umřel táta, chtěla se jeho mamka 
odstěhovat do Vlár, kde se narodila. Tam se ale s Martinem nikdo nekamarádil. 
Jednou se chtěl jít podívat, jak se staví cirkus, ale nestihl trolejbus. Už chtěl jít 
domů, ale vzpomněl si, že trolejbus za chvíli zatáčí a že mu nadběhne. Stihnul ho 
jen taktak, ale viděl ho jeden pán. On mu řekl, že může přijít na trénink v neděli 
v 8 hodin na stadion. Potom odešel a Martin si řekl, že v neděli má času dost a že 
tam přijde. Když tam přišel, uviděl tu několik kluků a toho pána. Dozvěděl se od 
něj, že se jmenuje Tolar a cvičí atletiku. Myslí si, že by byl Martin dobrý v běhu 
a skoku do dálky. Martin si obě dvě disciplíny vyzkoušel a líbilo se mu to. Začal sem 
každou středu dojíždět a cvičil se. Když běžel první závod, byl třetí a to byl velký 
výkon. A ve skoku dalekém byl dokonce druhý! Martin se skamarádil s nějakými 
kluky z Vlár a oni začali taky chodit na atletiku. Protože byl stadion v jiné vesnici 
než ve Vlárech, a cesta byla docela dlouhá, kluci z Vlár se rozhodli, že si postaví 
doskočiště ve Vlárech. Za dva týdny ho měli a pojmenovali ho Radostná vyhlídka. 
O prázdninách nabídl Tolar klukům že by mohli jet na měsíc na tábor. Kluci z toho 
byli velice nadšení. O prázdninách jeli na tábor, kde zažili mnoho dobrodružství 
a po táboře jel Martin na olympiádu do Prahy, kde byl druhý svým velikým 
výkonem. 
Kniha je zajímavá tím, že Martin nemá žádné kamarády, ale svou trpělivostí si je 
získá. 
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Stanislav Zach 

Jak si Slávek načaroval Dubového mužíčka 

Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Jan Černý 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 
2001. 
Kniha má devadesát stran a třináct kapitol. Vybral jsem si jí proto, 
že je psaná většími písmeny. Jako hlavní hrdina zde vystupují 
Slávek a Dubový mužíček. Dále zde vystupují Jiřka, kocour Uhlík, 
pes Prije a rodiče. 
Děj: 
Když Slávek psal venku pod dubem úkol, začal si čmárat na piják. Najednou spadl 
ze stromu žalud a stal se z něj Dubový mužíček. Slávek se ho lekl a ptá se ho, kdo 
je. Dubový mužíček mu odpověděl, že si ho přičaroval sám tím, že čmáral pod 
dubem a lhal mamince s úkolem. Najednou Slávka zavolala maminka, aby se šel 
najíst. Slávek utíkal domů a vtom mu skočil Dubový mužíček do kapsy. A tak začíná 
napínavé povídání o Slávkovi a Dubovém mužíčkovi. 
 

Já Baryk 

Napsal: František Nepil 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1977. 
Kniha obsahuje šedesát osm stran ve dvanácti 
kapitolách a jeden psí kalendář. 
Zařadil bych ji do humorných povídek. 
V celé knize vypravuje pes Baryk smyšlené povídky, ve kterých se vyskytují další 
zvířátka. 
V září vlaštovka, v říjnu srnec, v listopadu bažant, v prosinci vrána, v lednu 
sýkorky, v únoru zajíc, v březnu ježek, v dubnu čáp, v květnu šnek, v červnu slepýš, 
v červenci krtek, v srpnu žába. 
Kniha je od pěti let a doporučil bych ji všem ve třídě. 
Například v povídce Já Baryk a můj zajíc: 
Taková sáňkovací stráň je například pošlapaná spoustou stop. A stopování je můj 
koníček. Podle stopy poznám každého zajíce za naší vesnicí. Kdyby mě v čumáku 
pošimrala vůně zaječí tlapky, mám tisíc chutí si to s nějakým ušákem rozdat. Zajíc 
to ovšem dokáže kalit sedmdesátkou, zatímco mně to běhá pětatřicítkou. Ale já 
jsem ještě v záběhu a třeba mi to jednou půjde líp. 
Hlavní postavou je pes Baryk - je hnědý, velký a mluví. 
Kniha je zajímavá tím, že je vtipná a malá. Je humorná a pobavila mě. 
 

České pohádky 

Vydalo nakladatelství Axioma Praha v roce 2002. 
Ilustrovala Kateřina Skořepová. 
Tato kniha uvádí na 95 stranách dvacet pět národních 
pohádek: Zlatý déšť, O starém ševci, Dora a Lenka, Tři 
bratři, Matěj, Čert a Káča, O třech sestrách, Chytrá 
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Manka, Čertův švagr, O zlatých jablíčkách, Dvanáct měsíčků, Hadí korunka, Švec a 
čert, Potrestaná lakota, Zlaté řemeslo, Martinova kosa, Matějův kohout, Michal a 
kocour, Chytrá hloupost, O chytrém krejčím, O Palečkovi, Lesní panna, Krajíc 
chleba, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Štěstí a neštěstí. 
V pohádce Tři bratři vystupují tři bratři, starý otec, král a zlý rádce. 
Děj pohádky: 
Nastalo horko, nebylo co jíst. Zlý rádce poradil mladému králi, aby nechal všechny 
staré lidi utopit. V jedné vsi žili tři bratři. Měli starého otce a pro něj vykopali pod 
domem skrýš, aby ho nemuseli utopit. Nosili mu tam jídlo. Minula zima a tři bratři 
neměli co zasít. Šli se poradit s otcem. Ten jim poradil, aby sundali plevy ze 
střechy. Tak jim dozrálo obilí za tři týdny. Král si je nechal zavolat. Otec jim řekl, 
ať jdou a řeknou mu pravdu. Synové poslechli. Král pak předvolal i otce, toho 
udělal nejvyšším rádcem a syny bohatě odměnil. 
Kniha je pro čtenáře od sedmi let. Já bych ji doporučil Patrikovi a Jankovi. Těm by 
se určitě líbila. 
Žánr: pohádky 
Kniha je zajímavá právě pohádkami a ilustracemi. 
 

Hračky na výletě 

Napsala: Alena Špačková a Hana Benešová 
Ilustroval: Peter Haddock 
Vydalo Nakladatelství Junior v Praze roku 2000. 
Kniha obsahuje čtyři pohádky na devadesáti třech stranách. 
Medvídci na výletě: 
Vystupují tu medvěd Ríša a Míša, pan Louka, kočka Minda, 
generál, králíček a šašek. 
Pan Louka zavřel svůj obchod a přes výkladní skříň se rozloučil 
s medvědy Ríšou a Míšou. Když pan Louka odešel, Ríša s Míšou 
dostali nápad: „Poletíme balonem.“ Vzbudili všechny hračky 
a dali se do práce se stavbou balónu. Vzali si košík kočky Mindy a balónky 
z obchodu pana Louky. Provázkem přidělali balónky ke koši. Všichni nastoupili do 
balónu a vznesli se vysoko nad obchodem pana Louky. Letěli přes město, louky 
a pole. Barevné balónky přilákaly hejno racků. 
„Kšáá! Kšaa!“ volaly hračky a snažily se je zaplašit. Marně. Rackové létali kolem 
a najednou se ozvalo: PRÁSK! BÁC! BUM! Balónek praskl a všichni vypadli z košíku. 
Padali dolů, padali a padali, když tu náhle přistáli na něčem měkkém 
a pruhovaném. Byl to otevřený látkový slunečník na pláži. 
Na písku našli kyblíček a lopatku. Domluvili se a postavili hrad. Když měli hrad 
hotový, užívali si okolní nádhery. Potom přemýšleli, jak se dostanou domů. Vtom 
šel po pláži pan Louka, který si vyšel na procházku. Uviděl hračky a pomyslel si: 
„Jak jste se sem dostali?“ Ale to se už nikdy nedozvěděl. 
Žánr: pohádkové příběhy 
Charakteristika postav: Hračky jsou zvědavé, pan Louka s kočkou Mindou jsou 
hodní. 
Kniha je pro děti od první třídy. Doporučil bych ji všem ve třídě, protože je 
dobrodružná. 
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Mach a Šebestová za školou 

Napsal: Miloš Macourek 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo Nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 1998. 
Kniha je pro děti od šesti let. Doporučil bych ji 
Veronice. Je zajímavá kouzelným sluchátkem. Četl jsem ji půl dne. Má 125 stran 
v sedmi kapitolách. 
Žánr: pohádkové příběhy 
Jak byli za školou: 
Jednou šel Mach s Šebestovou do školy a Mach povídá: „Člověče Šebestová, co 
kdybychom šli za školu?“ Šebestová na to: „Machu, co blázníš jít za školu, co tě to 
popadlo?“ Vtom letěl kolem vrtulník. Z domu vyšel strašně bohatý pán Baloun 
a chystal se nastoupit do nablýskaného automobilu. Vtom se z vrtulníku sneslo lano 
s drapákem a chytilo pana Balouna za límec, vzneslo se a letěli i s panem Balounem 
pryč. Mach s Šebestovou si řekli, že to tak nemohou nechat. Vytáhli sluchátko, 
domluvili se s ním. Vtom z Macha a Šebestové byli dva vrabci a letěli za vrtulníkem. 
Jak dopadla záchrana pana Balouna si můžete přečíst v této knize. 
Některé další příběhy: Jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda, Jak 
Mach a Šebestová učili Jonatána správnému chování, Jak Mach a Šebestová ovládali 
přírodní zákony. 
Mach je hodný, šikovný a nechce se mu do zkoušení. Šebestová je hodná a milá. 
 

Zrada v povětří 

Napsala: Drahomíra Městsková 
Ilustroval a grafiky upravil: Luděk Vimr 
Vydal Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, 
v Praze roku 1989. 
Kniha má 78 stran ve 13 kapitolách. Četl jsem ji jeden 
týden. 
Žánr: příběhy 
Kniha vypráví o Ferdíkovi a Barborce z vesnice Dolní 
Studánky. 
Jednoho dne se přes tuto vesnici přehnala vichřice. Když se Ferdík a Barborka 
autobusem vraceli domů ze školy, nevěřili svým očím. Všude byly popadané větve, 
pokácené stromy, zničené střechy. Jak přijdou k domu, nestačí se divit! Koukáme, 
že jsme bez vrátek. Najednou nám chybí, jindy překáží. Našemu Lumpovi překáží 
určitě. Nám, jenom když jezdíme na kole. A přece není dneska Lump doma sám. Na 
zápraží sedí maminka a pláče. Taková spoušť, děti! Popadne nás do náručí a tiskne. 
V pokojíčku máte vysypané okno, v kuchyni taky. Chtěla jsem, abyste měli 
jaksepatří vyvětráno, než přijdete ze školy. Všude byla spoušť a děti místo 
radovánek pomáhají mamince s úklidem pak i s večeří! 
Kapitola Liják vypráví, jak se Ferda Barborkou ráno pošťuchovali, až Barča vylila 
Ferdovi do postele vodu. Jak to maminka zjistila, myslela si, že jim zatéká 
střechou, nebo že prší rozbitým oknem. Když přišel tatínek z práce, šel opravit 
střechu a komín, který byl po vichřici skoro celý rozbouraný. 
Ferdík je chytrý, hodný, rád pomáhá. Barborka je hodná, milá, ale roztržitá. 
Maminka je hodná, milá a zapomětlivá. Tatínek je pracovitý. 
Kniha je zajímavá tím, že malou vesničkou Dolní Studánky prošla vichřice. 
Můj názor na knihu: Kniha se mi líbila, v ní nejvíce obrázky. 
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Kapitoly: Po vichřici, Učiněná spoušť, Zasklíváme, Pomocníci, Máma má svátek a 
my taky, Překvapení, Nový kamarád, Kovárna, Rvačka, Kovářka, Přesilovka, 
Tajemství. 
Knihu bych doporučil holkám z pátého ročníku, protože mají rády pohádky. 
 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

Napsal: Arnold Lobel 
Ilustroval: Pavel Hrach 
Vydalo nakladatelství Albatros, a. s., v Praze roku 
2002. 
Žánr: pohádky 
Přečetl jsem zatím čtvrtou kapitolu. 
Kniha má deset kapitol rozepsaných na 105 stranách. 
Kniha se mi líbí, protože vypráví o dvou kamarádech Kvaku a Žblunkovi. Názvy 
kapitol: Jaro, Příběh, Ztracený knoflík, Koupání, Psaní, Seznam, Zahrádka, Koláčky, 
Draci a Obři, Sen. 
Já jsem si vybral kapitolu Jaro. 
Jednoho dne se žabák Kvak šel podívat k žabáku Žblunkovi domů. Když zaklepal ve 
světničce, nic se neozývalo. Zaklepal podruhé a zakřičel: „Žbluňku, vzbuď se, už je 
jaro.“ A ze světničky se ozvalo „Jdi pryč.“ Kvak vstoupil dovnitř. A uviděl, jak 
Žblunk leží v posteli a nemá ztrhaný kalendář. Tak mu ho Kvak ztrhal až na jaro. 
A kdo se chce dozvědět více, tak ať si přečte tuto knihu. 
Charakteristika postav: Kvak je hodný, hravý a vymýšlí různé hry. Žblunk je hodný, 
hravý a stydí se. 
Kniha je zajímavá tím, že si v ní hrají dva kamarádi. Doporučil bych jí holkám, 
protože mají rády pohádky. 
Kniha je určena pro začínající čtenáře. Četl jsem ji pět dní. 
 

Zlatá kniha pohádek 

Lidové pohádky vydalo nakladatelství Junior v Praze 
roku 2004. 
Žánr: pohádky 
V knize se nachází devět známých pohádek na celkem 
96 stranách. 
Názvy: Popelka, Sněhová královna, Ošklivé káčátko, 
Sněženka a Růženka, Princezna na hrášku, Janek 
a kouzelná fazole, Sněhurka a sedm trpaslíků, Kráska 
a Zvíře a Kocour v botách, kterého jsem si vybral. 
Mlynář odkázal svým třem synům svůj majetek. 
Nejstaršímu odkázal mlýn, prostřednímu osla a nejmladšímu černého kocoura. 
Nejstarší se domluvil s prostředním, že budou hospodařit ve mlýně spolu. jeden 
bude mlít a druhý s oslem vozit. Nejmladší zůstal sám s kocourem. Vtom na něj 
kocour promluvil: „Nebuď smutný, můj pane! Budeš se mít lépe, jak tví bratři!“ 
Poručil nejmladšímu ze synů, aby mu nechal ušít kožené holínky a pytel na záda 
a vydali se do světa. Zanedlouho došli na mýtinu a kocour natrhal tu nejjemnější 
trávu, co našel a strčil ji do pytle. Po chvíli přiběhl králík a začal jíst. Kocour po 
něm skočil a králíka zavřel v pytli. Nejmladší syn řekl: „To bude pečínka.“ Jenže 
kocour mu řekl, že králíka odnese ke králi a poví mu, že ho posílá král z Nemanic. 
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Totéž udělal druhý den. To přinesl párek koroptví. Pak také zvěř z honu. Jste 
zvědaví, jak to všechno dopadlo? Tak to si přečtěte tuto knihu. 
Charakteristika postav: kocour je hodný a obětavý, nejmladší syn je milý a hladový. 
Kniha je zajímavá svými pohádkami a trochou dobrodružství. Proto se mi líbila. 
Doporučil bych ji holkám, protože mají rády pohádky. Je určena pro druhou třídu. 
Četl jsem ji po chvilkách čtrnáct dní. 
 

Žofka 

Napsal: Miloš Macourek, Adolf Born 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo nakladatelství Albatros, a. s., v Praze roku 2000. 
Kniha je pro děti od pěti let. Má sedm kapitol na 106 stranách. 
Charakteristika hlavní postavy: Žofka je nápaditá, bláznivá. 
Děj: 
Orangutanka Žofka vymýšlí bláznivé nápady. Jedním z nich je 
maškarní ples. Večer, když už byla zoologická zahrada zavřená, 
sešli se slon, klokan, myška, tučňák, panda a Žofka a přemýšleli, 
co budou dělat, protože se jim nechtělo spát. Žofka dostala nápad, že bude 
maškarní ples. Od pana Mrože si půjčí knír, od Zubra rohy, od Supů křídla a od 
Pelikánů zobák. Ostatní si také něco půjčí a ples může u paní ředitelky v kanceláři 
začít. Slon, který si vypůjčil hřívu od pana Lva, ji polil červenou limonádou. Byl z 
toho hrozný průšvih. Jenže se nečekaně paní ředitelka vrátila a nevěřila svým očím, 
co se to tam děje. Nakonec všecko dobře dopadlo. Všechny vypůjčené věci vrátili. 
Pak se rozešli do svých klecí a spokojeně usnuli. 
Kniha se mi líbila příběhem i svými ilustracemi. 
Doporučil bych ji holkám, protože mají rády pohádky. 
Knihu jsem četl sedm dní. 
Názvy kapitol: Jak Žofka pořádala maškarní ples, Jak Žofka pořádala sportovní den, 
Jak Žofka uspořádala slavnostní představení, Jak Žofka dosáhla mravní převýchovy, 
Jak Žofka zachránila pana Levharta, Jak Žofka zavedla ochranné zbarvení, Jak 
Žofka umožnila panu Mrožovi cestu na sever. 
 

O zvířátkách pana Krbce 

Napsal: Stanislav Havelka 
Ilustroval: Vladimír Renčín 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, a. s. v Praze 
roku 2002. 
Žánr: pohádky 
Kniha je pro děti od šesti let. Má 78 stran a 15 kapitol. 
Názvy kapitol: 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 oblékáním, Spokojená 
nevěsta, Ruprecht zase dostal nápad, Poprvé společně, Vzácná návštěva, A sláva 
nakonec. 
Knihu bych doporučil děvčatům, protože mají rády pohádky. Vybral jsem si ji, 
protože se mi líbil název. 
Prvního jarního dne se pan Krbec rozhodoval, kam pojedou s Kokešem na výlet. 
Dlouho přemýšlel, než se objevila tetička Klotylda s kozou Kló. A jak se Kló lekla 
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Kokeše, začala jančit a rozbila dvířka, almary, hrnečky, šálky, talířky, křeslo 
a mapu, no zkrátka, řádila jako tajfun. A tohle už pan krbec nemohl trpět, zabalil 
si batoh a s Kokešem vyrazil pryč. A kdo se chce dozvědět víc, ať si přečte tuto 
knihu. 
Charakteristika postav: Pan Krbec je hodný, přemýšlivý. Kokeš je lenoch a povaleč. 
Kniha je zajímavá tím, že tam jsou pro mě neznámá slova. 
Zatím jsem ji přečetl do poloviny, ale líbí se mi, proto ji brzy dočtu. 
 

Nejkrásnější pohádky o dracích 

Pohádky jsou od různých autorů. 
Ilustroval: Oldřich Jelen 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství 
a. s. Praha 2002. 
Žánr: pohádky 
Kniha je pro 3. a 4. třídu. 
Názvy pohádek: Drak dvanáctihlavý, Tři selští a tři 
zakleté princezny, O rytíři Windovi a panně Markétě, 
O dračí princezně, Princ Bajaja, Strýček drak, Tři 
bratři, O zajíci draku, Drak sedmihlavec, Jedenáct 
draků a černá paní, Kráska a draci, Jan. 
Kniha má 86 stran. Vybral jsem si ji, protože se mi líbil obal. Doporučil bych ji 
holkám ve třídě, protože mají rády pohádky. 
Děj jedné z pohádek: 
Jeden otec měl jednoho syna a dal ho učit myslivcem. Když se dobře vyučil, řekl 
otci, že půjde do světa. Chodil dlouho po světě sem a tam, ale nikde se mu 
nedařilo. Jednoho dne došel k lesu, který byl tři dny dlouhý. První den proti němu 
vyběhl vlk. Myslivec natáhl lučiště a chtěl ho zastřelit. Ale vlk povídá, ať nestřílí 
a vezme ho s sebou. Druhý den proti němu vyběhl medvěd a třetí den lev. Vše se 
opakovalo. Když vyšli z lesa, uviděli velké město, které bylo celé potažené černým 
suknem. Když přišli blíž, ptali se lidí, proč všichni pláčou a kam kočí veze tu 
krásnou pannu. Odpověď zněla, že z jezera vychází velikánský dvanáctihlavý drak 
a ten ji chce k obědu, proto ji celé město vyprovází. Myslivec ji chtěl zachránit, 
proto nakázal kočímu, ať zastaví a čekali, až se objeví drak. Když se tak stalo, 
poručil vlku, medvědu i lvu aby se na draka vrhli. A jestli se chcete dozvědět víc, 
přečtěte si tuto knihu. 
Myslivec je hodný a obětavý. Princezna je hodná a bázlivá. Kočí je zlý a 
mocichtivý. 
Kniha je zajímavá právě tím, že v ní jsou pohádky o dracích. Četl jsem ji tři týdny. 
 

Boříkovy lapálie 

Napsal: Vojtěch Steklač 
Ilustroval: Adolf Born 
V Klubu mladých čtenářů vydal Albatros, nakladatelství a. s. v Praze 
roku 2002. 
Kniha je od devíti let. Má 184 stran v 28 kapitolách. 
Žánr: příběhy s dětským hrdinou 
Názvy některých kapitol: Jak Chrobák nalezl uplatnění pro naše vlohy, 
Hašle, Holka mých snů, Diogenes, Šok, Mise, Kurz, Válečná porada, 
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Vemínko, Hermína, Krach. 
Knihu jsem četl čtrnáct dní. 
Děj kapitoly Jak Chrobák nalezl uplatnění pro naše vlohy: 
Strýc Chrobák je zatím neúspěšný vynálezce. Strýce Chrobáka v televizi zaujaly 
reklamy na pastilky proti kašli. Hned přemýšlel, že vynalezne něco účinnějšího, než 
jsou ty jejich větrové bonbóny za nehorázné ceny. Reklamní slogan vynalezl 
z fleku: Trápí tě záchvaty kašle? Kup si moje hašle. Nejvážnějším problémem bylo 
dávkování. A strýc ho jako obvykle přehnal. První se napálila důchodkyně 
Morávková. Druhý nešťastník byl důchodce Zalabák. Když cucal hašli, vyrazil ze 
sebe poslední mohutný hepčík a vtom jeho ústa opustil falešný chrup.Ten se hbitě 
zakousl do lýtka paní Hromádkové. Ta požadovala po Zalabovi potvrzení, zda nemá 
vzteklinu. Důchodce ji neměl, veterinární správa rozhodla, že musí být utracen. 
Dostal šanci na poslední přání: chtěl se projít kolem domu Chrobáka, aby mu hodil 
oknem do bytu granát. Jak to dopadlo si můžete přečíst v této knize, kde je více 
takových lapálií. 
Charakteristika postav: Strýc Chrobák je hodný, vynalézavý. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní není moc ilustrací, pouze na začátku kapitoly. Líbila 
se mi, protože v ní jsou legrační věty. Doporučil bych ji klukům z pátého ročníku, 
protože by je bavila. 

 

Patrik Zástěra 

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Přeložila: Veronika Volhejnová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 
Žánr: fantastická literatura 
Tato kniha popisuje příběh čtyř sourozenců, Lucinky, 
Petra, Edmunda a Zuzany. Ti žili v době války 
v Londýně, ale kvůli náletům museli pryč. Jeli do domu jednoho starého profesora, 
který žil na venkově. V tomto domě byla velká tajemná skříň, kterou to všechno 
začalo. Po projití touto skříní se sourozenci ocitli v zemi jménem Narnie, kde žila 
mluvící zvířata. V této zemi vládla zlá bílá čarodějnice - za pomoci duchů, 
minotaurů a dalších příšer, která ji zaklela do nekonečné zimy. Děti se snažily 
obyvatelům Narnie pomoci, ale samy to nedokázaly. Až do chvíle, kdy se vrátil 
bájný lev Aslan se svojí družinou - kentaury, levharty, satyry - mají naději. Nejprve 
čarodějka lva zajala a u kamenného stolu ho svázala a uspala. Děti ho ale za 
pomoci myší vysvobodily. A on pak díky své magii dokázal čarodějku zabít. A do 
Narnie se opět vrátilo jaro. Z dětí, které vyrostly, se stali králové a královny, až do 
chvíle, kdy se ocitly zpátky ve světě lidí, a byly opět malé děti. 
 

Klapzubova jedenáctka 

Napsal: Eduard Bass 
Ilustroval: Josef Čapek 
Vydavatelství: Sportovní a turistické nakladatelství 
Praha, 1958 
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Kniha má 119 stran, četl jsem ji pět dní. 
Žánr: humoristická literatura 
Děj: 
Jednou žil starý chalupník Klapzuba a ten měl jedenáct synů. Rozhodl se z nich 
udělat fotbalový tým. Naučil je všem různým fotbalovým trikům. Prostě z nich 
udělal neporazitelný tým, pojmenovali se Klapzubova jedenáctka. Hráli jen pro 
radost, ale pak začali hrát pro peníze. Byli pozváni do Austrálie, aby hráli fotbal. 
Tak hráli a prohráli. Vracejí se se smutkem domů. Pluli lodí, k večeru byla bouřka, 
v noci ztroskotali na ostrově, který obývali lidojedi. Ti je chtěli sežrat, ale 
Klapzubáci s nimi udělali dohodu. Ta dohoda zněla: budeme hrát fotbal, když 
vyhrajeme my, odplujeme zpátky domů, a když vy, sežerete nás. Jenomže to ještě 
neznali pravidla kanibalského fotbalu. Když se s nimi seznámili, už si mysleli, že 
budou jejich večeří. Jenomže starý Klapzuba vytáhl kufr první pomoci, který bral 
na všechny jejich cesty. Byly v něm totiž kaučukové krunýře, do kterých se napustil 
vzduch a nikdo se jim nedostal na tělo. Vyhráli, vrátili se spokojeně domů a začali 
hrát fotbal zase jenom pro radost. 
 

Letopisy Narnie - Čarodějův synovec 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 
Žánr: fantastická literatura 
Kniha má 208 stran a 15 kapitol, četl jsem ji asi 14 dní. 
Děj: 
Tato kniha popisuje příběh dvou dětí, Digoryho a Polly, kteří se ocitli pomocí 
kouzelných prstenů v lesíku, který obývalo plno rybníčků, do jednoho skočili a ocitli 
se v Charnu, kde pomocí zvonečku osvobodili zlou čarodějnici Jadis, kterou vzali do 
světa lidí. Způsobila tam mnoho neplechy, a tak děti čarodějnici přepravily do 
lesíka, ale připojil se k nim ještě jeden drožkář a jeho kůň Jahoda. Tentokrát 
skočili do rybníčka, ale ocitli se ve tmě. A najednou slyšeli píseň, rozednělo se 
a viděli zrození Narnie, lva Aslana, viděli jak zrodil zvířata, přivolal různé bohy, 
satyry, driády a jiné příšery. Jahoda také dostal nové jméno Peruť. A Digory za 
přivolání čarodějnice dostal zvláštní úkol. Aslan to dořekl a Digory se zeptal, jestli 
by nemohl dostat lék pro jeho maminku. Ano, ale až přiletíte. Aslan přičaroval 
Peruťovi křídla a Digory s Polly letěli, letěli k zahradě se stříbrnými jablky. Vešli, 
jedno utrhli a uviděli čarodějnici, jak jí jablko, a tak se vrátili do Narnie, kde zatím 
proběhla korunovace na krále a královnu drožkáře a jeho ženy Heleny, kterou Aslan 
přičaroval ze světa lidí. A čarodějnice umřela, protože do zahrady přelezla přes 
plot a ukradla jablko. Digory s Polly se vrátili do světa lidí. Digory kouzelným 
jablkem uzdravil svou maminku a ohryzek zasadil, kolem něj zakopal kouzelné 
prsteny. Digory dospěl a strom s ním. Neskácel ho vítr ani vichřice, až jednou do 
něj uhodil blesk a strom se zřítil. Digory ho nedokázal rozštípat, a tak z něj nechal 
udělat skříň. Neprozkoumal její kouzelnou moc, ale to už je jiný příběh. 
 

Výprava do deštného pralesa 

Napsala: Mary Pope Osbornová 
Ilustrovala: Jutta Knippingová 
Přeložila: Drahomíra Michnová 
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Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 
Žánr: fantastická literatura 
Knihu jsem četl jeden den. 
Děj: 
Tato kniha popisuje příběh Kuby, Aničky a myšky Kaštanky, kteří chtějí získat 
druhou věc, aby zachránili Morganu. Vlezli do magického domečku, kde bylo plno 
knih, vzali tu o deštném pralese ukázali na obrázek a v tu chvíli byli tam. Slezli 
dolů a viděli pochodovat velké mravence, utíkali k řece, kde plula kláda 
s vydlabaným vnitřkem, nasedli a pluli, jenomže neměli pádla, a tak když pluli 
mezi liánami, Kuba se chtěl chytit, ale chytil hada, pak na ně začala házet červené 
ovoce opice, zaútočil na ně krokodýl, kolem nich se objevila piraňa, vystoupili 
a viděli malé koťátko, ale byl to jaguár, přišla na ně jeho matka, ale opička je 
zachránila, utekli a nakonec viděli upíry, a tak běželi do domečku, opička tam na 
ně čekala, dala jim červené ovoce, bylo to mango a děti se zamyslely a uhodly, že 
je to druhá věc pro Morganu. 
 

Nejkrásnější pohádky o čertech 

Napsal: Vladislav Stanovský 
Ilustroval: Karel Franta 
Přeložila: Helena Helceletová 
Vydavatelství: Albatros Praha 
Žánr: pohádka 
Kniha má 59 stran a 10 pohádek. Četl jsem ji dva dny. 
O rychtáři a čertovi: 
Jednou jel rychtář na trh a potkal čerta. Svezl ho 
a cestou potkali dědečka, který honil čuníka a křičel 
na něj: „Aby tě čert vzal.“ A rychtář řekl: „Vem si ho čerte, když ti ho nabízí.“ Ale 
čert nechtěl. Pak viděli dítě, které vběhlo do silnice a maminka na něj křičela: 
„Aby tě čert vzal, uličníku.“ A rychtář zase na čerta: „Vem si ho, když ti ho 
nabízí.“ Ale čert zase nechtěl. Až nakonec potkali babičku, která křičela: „Aby tě 
čert vzal, takhle šidit lidi.“ A rychtář neřekl nic, jenomže to už ho čert nesl do 
pekla. 
 

Letopisy Narnie - Kůň a jeho chlapec 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Přeložila: Veronika Volhejnová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod  
Žánr: fantastická literatura 
Kniha má 230 stran a 15 kapitol. Četl jsem ji osm dní. 
Děj: 
Tato kniha popisuje příběh malého chlapce jménem Šasta, který se seznámil 
s mluvícím koněm Brím z Narnie. A tak spolu prchají na sever do Narnie, jednu noc 
na ně zaútočí lev a utíkají ze všech sil, ale ne sami. Když přejeli řeku, uviděli, že je 
to malá dívka jménem Aravis s mluvící klisnou Hwin také z Narnie. Spřátelí se 
a putují spolu. Udělají si plán, jak se dostat přes Tašbán a rozdělí se. Šasta se 
ocitne v Tašbánském hradě, kde zrovna čekali na prince Korina král Edmund 
a královna Lucie z Cair Paravelu, kde zůstala královna Zuzana a nejvyšší vládce král 
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Petr jel bojovat se zlými obry. Edmund a Lucie si Šastu spletli s Korinem, a tak se 
k němu chovali jako k princi. Jednu noc do Šastova pokoje vlezl skutečný princ 
Korin, který byl úplně stejný jako Šasta (není divu že si je spletli). A taky si hned 
vyměnili místa, Šasta běžel k hrobkám, kde měli sraz. Aravis tam nebyla, protože 
v Tašbánu potkala svou kamarádku princeznu Lasaralin, s kterou se ocitli 
v Tisrokově domě, kde vyslechli plány zlého prince Rabadaše. Aravis se rozloučila 
a jela to oznámit Šastovi, koně už tam taky byli, ty tam dovedl jedem tarkán, 
kterého Aravis poprosila. A tak putovali přes poušť, ale v patách jim byl Rabadaš, 
s dvěmi sty muži projeli úzkou soutěskou a přebrodili řeku Klikatý šíp. Tam na ně 
zase zaútočil lev, ale tentokrát Aravis zranil a ocitli se u poustevníka z Jižních blat 
v Archelandu. Šasta běžel varovat krále Lunu do Andvardu před Rabadašem 
a cestou potkal lva Aslana, který mu řekl, že ten lev, co na ně útočil, byl on a dělal 
to jen, aby je zachránil od nebezpečí. Šasta krále Lunu varoval a šel i do války 
bojovat s králem Lunou a Narniany proti Rabadašovi a jeho mužům. Král Luna 
a Narniané zvítězili, ale Rabadaš nezemřel, toho Aslan proklel v osla v Tašbánu se 
proměnil zase v člověka, ale nesměl víc jak deset metrů z Tašbánu nebo by se stal 
zase oslem a nikdo už mu neřekl jinak než Rabadaš směšný. Šasta se dozvěděl, že 
jeho otec je král Luna, nejmenuje se Šasta, ale Kor a jeho bratr je princ Korin. 
A Aravis žila společně s nimi na hradě krále Luny. Brí a Hwin žijou až do konce 
života v Narnii. Po smrti krále Luny se ujal vlády princ Kor, za ženu si vzal Aravis 
a společně vládnou celému Andvardu. 
 

Nejkrásnější pohádky o dracích 

Napsali: naši a světoví pohádkáři 
Ilustroval: Oldřich Jelen 
Vydavatelství: Albatros Praha 
Žánr: pohádka 
Kniha má 86 stran a 12 pohádek. Četl jsem ji tři dny. 
O zajíci – draku: 
Napsal: Josef Kalenský 
Král Roháč měl tři syny. Jednou se ten nejstarší syn vydal 
na lov, v lese uviděl zajíce a běžel za ním. Zajíc ho zavedl 
do starého mlýna a tam se proměnil v draka a prince sežral. Mladší syn se vydal 
také na lov a potkalo ho to samé. A když jel na lov nejmladší syn, zajíc ho dovedl 
k mlýnu, ale princ do mlýna nevlezl a odjel. K večeru se k mlýnu vrátil a potkal 
stařenu, která mu řekla vše o zajíci - draku, kterému sloužila, i to, že se dá zabít 
jedině zničením jeho duše, o které nikdo nic neví. Stařena mu slíbila, že se draka 
zeptá a řekla mu, ať zítra přijede. A protože chtěl princ pomstít své bratry, slíbil 
že přijede. Stařena se draka zeptala a drak odpověděl: „Má duše je v cizí zemi, ve 
vodním příkopu u hradu ji střeží drak, v drakovi je kanec, v kanci je zajíc, v zajíci 
je holub, v holubu vrabec a ve vrabci duše má.“ 
Když princ ráno přijel, stařena mu to všechno řekla a on se vydal na cestu. Dojel 
k hradu a v hradě uviděl krásnou pannu. Král princi poručil, aby vzal stádo ovcí 
a šel jel je pást k vodnímu příkopu. Ale princ věděl o drakovi a vzal si psy a sokola. 
Drak se vynořil a bojovali spolu. Když jim slunce pražilo na hlavy, drak řekl: „Nech 
mně smočit si hlavu a vyhodím tě do oblak.“ 
Ale princ řekl: „Kdyby mě políbila králova dcera, vyhodil bych tě ještě výše.“ 
A drak se lekl. Když se princ vrátil do hradu, král si myslel, že to není možné 
(protože se to ještě nikomu nepodařilo), tak král s princeznou šli do úkrytu a druhý 
den se to opakovalo. Až třetí den vyběhla z úkrytu princezna a prince políbila. 
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princ draka zabil, z draka vyběhl kanec, princ vypustil psy a ti ho chytili a zajíce 
taky, holuba a vrabce chytil sokol a duši přinesl princi. Ten ji zničil a tím i zajíce - 
draka. Princ a princezna se vzali a žili spolu až do smrti. 
 

Letopisy Narnie - Princ Kaspian 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 
Žánr: fantastická literatura 
Kniha má 240 stran a 15 kapitol. Četl jsem ji osm dní. 
Je pro čtenáře od devíti let. 
Knihu bych doporučil Lukášovi a Davidovi. 
Děj: 
Jednou, když jeli sourozenci Petr, Zuzana, Edmund a Lucie do školy, cosi je zatáhlo 
na pustý ostrov. Později po prozkoumání ostrova našli zříceninu jejich bývalého 
sídla Cair Paravelu, což zjistili podle jabloně, která nikdy nezvadne, kterou za 
starých časů Narnie zasadili. Přišlo jim divné, že když v lidském světě uplynul rok, 
z Cair Paravelu zbyly už jen trosky, ale pak si vzpomněli na staré časy Narnie. 
V Narnii jde totiž čas jinak a když teda v lidském světě uplynul jeden rok, v Narnii 
už tisíce let. V troskách Cair Paravelu si rozdělali oheň, opekli si jablka a najedli 
se. Pak si vzpomněli, že přímo za jejími zády byla pokladnice, a tak kapesními noži 
trhali břečťan, kterým byla obrostlá celá zřícenina. Rozsekali dveře a sešli do 
pokladnice, kde našli své věci - Petr štít a pochvu s mečem, Lucie lahvičku 
s kouzelným elixírem a dýku, Zuzana luk a toulec s šípy, ale roh tam neměla, 
protože ten kdysi zapomněla v Narnii. Edmund neměl nic, protože ten s nimi 
tenkrát nebyl, a tak mu obstarali štít a meč. Všichni si na sebe oblékli zbroj a vyšli 
druhý den, sešli ke břehu, kde viděli dva vojáky na loďce, jak chtějí utopit 
trpaslíka. Zuzana vojáky zastřelila svým šípem a trpaslíka vysvobodili, dali mu 
zbroj, jídlo a on se před nimi zmínil o princi Kaspianovi a začal jim o něm vyprávět. 
Princ Kaspian žil se strýcem Mirázem králem Narnie a svou tetou Prunaprismiou na 
Mirázově hradě. Kaspianovi jednou jeho chůva vyprávěla o staré Narnii, kdy žila 
mluvící zvířata, kde vládl Nejvyšší vládce Petr, kde žila různá stvoření. 
Kaspian se o tom zmínil strýci a ten chůvu nechal vyvézt z hradu a princi povolal 
učitele. Byl to malý tlustý učitel Kornelius. Scházeli se na vysoké věži, aby je nikdo 
neviděl, vyprávěl mu o staré Narnii, třeba to, že nejsou Narniané, ale Telmařani. 
Protože Kaspianův prastrýc dobyl Narnii, teď se považujete za Narniany. Jednou 
v noci Kaspiana vzbudil Kornélius, poslal ho z hradu pryč, aby si zachránil život, 
protože Miráz ho chce zabít, aby na trůn nenastoupil on, ale jeho syn. Kornelius dal 
Kaspianovi roh, aby si mohl zavolat o pomoc v opravdové nouzi (byl to roh Zuzany). 
Kaspian jel do hor, v lese narazil do stromu a omdlel, probudil se až v jeskyni 
mluvícího jezevce Lanýžníka a dvou trpaslíků Dýnila a Nikabrika, když se dozvěděli, 
kdo to je, pozvali všechny kdo přežili na taneční louku, aby se seznámili. 
Všichni přišli, ale najednou je přišel varovat Kornelius, že Kaspianův kůň je 
prozradil a žene se sem Mirázova armáda, a tak bojovali, Kaspian zatroubil na roh, 
ale pomoc nikde. Když bitva skončila, tak se rozhodli, že pomoc musí hledat, a tak 
Kaspian vyslal veveráka Cupitu k planině lucerny a Dýnila na Cair Paravel. A ten 
trpaslík, kterého zachránili a co to celé vyprávěl, byl Dýnil. A tak se děti 
s trpaslíkem vydali na cestu ke Kaspianovi, když se dostali do lesa duchů, uviděli 
Aslana, ten je dovedl k Aslanovu vrchu, kde byla Kaspianova armáda. Kaspian byl 
spolu s Korneliusem, Lanýžníkem, Nikabrikem a jeho dvěma spojenci v Aslanově 
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vrchu, a tak šli za nimi. Mezitím se Kaspian s Nikabrikem pohádali, místo spojenců 
to byli ježibaba a vlkodlak Kaspian je ale zabil a když uviděl Petra, hned spolu 
sepsali výzvu Mirázovi na válku. Ten ji přijal a utkali se. Petr Miráze zabil, 
Telmařané a Narniané se utkali taky a Narniané zvítězili. Aslan udělal z klád dveře 
a děti jimi prošly a byly zase na zastávce ve světě lidí a Kaspian vládl celé Narnii. 
 

Letopisy Narnie - Plavba Jitřního poutníka 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Přeložila: Veronika Volhejnová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 
Žánr: fantastická literatura 
Kniha má 264 stran a 16 kapitol. Četl jsem ji osm dní. 
Doporučil bych ji Davidovi a Jankovi. 
Kniha se mi moc líbila. Je pro čtenáře od deseti let. 
Knihu jsem si vybral, protože jsem přečetl předchozí díly. 
Charakteristika: 
Král Kaspian: chytrý, pokaždé má nějaký nápad. Lev Aslan: moudrý a všemocný, 
radí a pomáhá jim v nesnázích. Edmund a Lucinka: hodní, všem pomáhají. Myšák 
Rípčíp: statečný, s každým chce bojovat. 
Děj: 
Tento příběh je o Edmundovi a Lucince, kteří jeli o prázdninách k bratránkovi 
Eustacovi, protože byli ještě moc malí na dovolenou v Ameriky s rodiči a staršími 
sourozenci Petrem a Zuzany, kteří už byli dospělí. U Eustace v pokoji si Lucinka 
s Edmundem vyprávěli o starých časů Narnie a říkali si, že ten obraz na zdi s lodí, 
je jako obraz Narnie, a tak když se na něj i Eustacem zadívali, ocitli se uprostřed 
moře. Ale naštěstí tudy plula loď z obrazu, volali o pomoc, a tak je vzali na palubu. 
A na palubě viděli, že jsou to jejich přátelé z Narnie, král Kaspian a jeho posádka. 
„Zdravím vás moji přátelé, vítejte na palubě jitřního poutníka,“ pronesl Kaspian 
a šel s Edmundem do kajuty, kde mu sdělil jeho poslání. „Můj úkol je najít sedm 
lordů mých strýců, kteří před sedmi lety vyjeli na moře.“ 
„Rádi se k vám přidáme,“ kývl Edmund a vypluli je hledat. Nervalo dlouho a v dáli 
viděli pevninu, na které přistáli. Eustace od nich odešel dolů do skal, kde něco 
uviděl, byl to mrtvý drak. Eustace si ho prohlížel, ale vtom začalo pršet, a tak se 
běžel schovat do dračí jeskyně. Spatřil tam nádherné zlaté věci, které drak 
nakradl. Jeden náramek si nasadil a usnul. Ráno se probral a zjistil, že se proměnil 
v draka. Rozbrečel se a utíkal k ostatním na pobřeží. Lekli se ho a chtěli proti němu 
bojovat, ale když si Kaspian všiml náramku, co měl drak, útok zastavil a řekl: „To 
je náramek mého strýce lorda Oktesiána.“ A pak zjistili, že drak rozumí jejich 
slovům, a tak se ho začali vyptávat na hodně věcí. A protože drak neuměl mluvit, 
kýval hlavou ano nebo ne. S drakovými souhlasy a nesouhlasy Edmund dospěl 
k názoru: „Nejsi ty náhodou Eustace?“ A drak divoce zakýval hlavou ano. Všichni si 
dělali starosti, až nakonec všichni usnuli. Jen Eustace se šel projít. Vtom potkal lva 
Aslana, který ho proměnil zpátky v kluka. Ráno to všem s radostí pověděl a vypluli 
dál. Po týdnu plavby Eustace zpozoroval ostrov a přistáli na něm. Našli tam velké 
jezero a na dně jezera se něco třpytilo, byl to zlatý muž. Kaspian strčil do vody 
kopí, ale to se mu proměnilo ve zlato. Kaspian si všiml, že je na skále vytesáno: 
„Ostrov Avra, sem kdysi jeli moji strýci,“ pronesl Kaspian a pak zpozorovali brnění, 
na kterém bylo vytesáno Revilian „můj strýc zahynul tady,“ usoudil Kaspian. Toto 
místo pojmenoval mrtvé údolí a pluli dál. Několik mil od ostrova vjeli do černé 
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tmy, slyšeli volání o pomoc. Nabrali ho na palubu, byl to muž a jmenoval se lord 
Rhoop. Kaspian ho přivítal na lodi svého strýce a on se k nim připojil. Rhoop řekl, 
že je to ostrov snů, a všichni tam hned chtěli zakotvit, protože chtěli pytle plné 
zlaťáků. Ale Rhoop je zastavil: „Toto je ostrov snů, ne přání," a tak jeli vyděšeně 
zpátky, protože věděli jaké měli sny, jenže jezdili pořád dokola, ale objevil se tam 
albatros a Lucince řekl: „Plujte dál, vysílá mě Aslan,“ a zmizel. A tak Lucinka 
řekla: „Plujte.“ A vtom vyjeli na moře. Na dalším ostrovu, na kterém přistáli, 
uslyšeli hlasy. Ty se s nimi spřátelili a poprosili je o pomoc. „A s čím vám může 
pomoci?“ zeptal se Kaspian. „Stačí jen, když ta malá holčička dojde na vrchol té 
hory do paláce. Jejich vůdce, který už tam nežije a který je pojmenoval Ňoumi, a 
v jedné místnosti najde knihu a tam najde kouzlo, jak je odčarovat 
z neviditelnosti,“ odpověděl jejich vůdce. Do neviditelnosti nás zaklel taky on než 
odešel. 
A tak Lucinka šla, došla na horu až k té knize. Byla velká, kouzlo v ní po dlouhé 
době našla a odčarovala je. Byli to malincí trpaslíci s jednou obrovskou nohou. 
Hodně jim poděkovali, dali jim zásoby na cestu a vypluli. Asi tak po dvou měsících 
se vylodili na další pevnině, hned začali ostrov prozkoumávat, až našli čtyři spící 
muže, kteří byli celí zarostlí vlasy a vousy, seděli u velkého stolu. Vtom se tam 
objevil jeden stařík: „To jsou lordi, tví strýci Kaspiane,“ řekl stařík. „A já jsem 
Ramandú, velitel Ňoumů, tví strýci sem kdysi přišli, snědli očarované jídlo na 
kamenném stolu a pak usnuli. Zachránit je můžete jedině tak, že poplujete na 
konec světa. Tak Kaspian křikl: „Vyplouváme.“ A pluli. Pluli přes moře, v kterém 
žije kraken a mořské příšery. Lucinka je zahlédla, ale nikomu o tom neřekla. 
Dopluli k leknínům, kterými by se lodí nedostali, a tak spustili loďku. Kaspian chtěl 
jet sám, ale Rípčíp ho zarazil: „Co tví strýci? Pojedu já.“ 
„A my,“ křikli Edmund, Lucinka a Eustace, a tak jeli. Na jednom ostrůvku je 
zastavil Aslan, děti si vysedly a Rípčíp jel na konec světa. Lucinka řekla Aslanovi: 
„Škoda, že to nemohli vidět moji sourozenci.“ „Byli už dospělí, a tak do Narnie 
nesmějí a vy už taky ne,“ odpověděl Aslan a poslal je domů. Rípčíp dojel na konec 
světa, tam se setkal s beránkem a jeho myší rodinou. Kaspian splnil svůj úkol, našel 
své strýce a vrátil se do Narnie. 
 

Letopisy Narnie - Stříbrná židle 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Přeložila: Veronika Volhejnová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006 
Žánr: fantastická literatura 
Knihu jsem četl 4 dny. Má 256 stran. Je pro čtenáře od 
deseti let. Moc se mi líbila. Doporučil bych ji Davidovi. Knihu jsem si vybral, 
protože jsem přečetl předchozí díly. 
Charakteristika: 
Eustace je statečný, protože pomohl Rilianovi. Jill je hodná, pomáhá jim. 
Čvachetka je chytrý, nedá se oklamat a statečný. Rilian je moudrý a statečný. 
Aslan je všemocný, přivolal děti z jiného světa. 
Děj: 
Tento příběh vypráví o dvou dětech Eustaceovi a Jill. Ti se seznámili za 
tělocvičnou, když jednou Jill brečela kvůli tomu, že se jí spolužáci posmívají 
a Eustace ji tam potkal a začal ji utěšoval. Začal jí vyprávět o Narnii, ona nejdřív 
nevěřila, ale pak mu začala věřit, a protože už měli Experimentální školy dost, 
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rozhodli se Narnii hledat. Jediný východ byly dveře v zídce, ale ty bývají zavřené, 
ale přesto to zkusili. Byly otevřené a děti bez váhání vstoupily a ocitly se na kraji 
vysoké skály. Najednou Eustace spadnul a Jill z toho omdlela. Když se probudila, 
viděla velikého lva, jak fouká ze skály a po chvíli odešel, Jill měla žízeň, a tak se 
šla napít k nejbližšímu potoku a tam potkala lva. „Jmenuji se Aslan a o Eustace 
nemusíš mít strach, odfoukl jsem ho do Narnie,“ řekl. „Přivolal jsem vás sem, 
abyste zachránily prince Riliana, kterého unesla čarodějnice,“ řekl zase lev. Budete 
ho muset najít a při tom se držet čtyř znamení. První je, až Eustace vstoupí do 
Narnie, musí pozdravit svého přítele. Za druhé musíte putovat na sever až ke 
zřícenému městu obrů. Za třetí v tom městě narazíte na nápis, kterým se budete 
řídit a za čtvrté prince Riliana poznáte tak, že jako jediný vás bude o něco žádat ve 
jménu Aslanově. Když si to Jill zapamatovala, lev ji odfoukl za Eustacem. Viděli, 
jak tam odplouvá loď a do ní nastupuje starý muž, vtom si Eustace uvědomil, že 
tady jde čas jinak a že to je Kaspian. A tak promrhali první znamení, nevěděli, co 
mají dělat, ale pak se seznámili se sovou, paní Perolesklou a řekli jí jejich poslání 
a ta je hned vzala do věže na soví parlament, tam se dohodli že je odnesou 
k bludičkovi. Vyletěli a netrvalo dlouho a byli v bažinách a tam se setkali 
s bludičkem, který se jmenoval Čvachetka. Když se dozvěděl, co mají děti za úkol, 
neváhal a hned s nimi vyrazil. Šli dlouho, až narazili na kamenný most, který vede 
do skal a na něm potkali ženu v zeleném s rytířem a ta jim řekla: „Běžte do hradu 
Harfang a obrům řekněte, že vás posílá paní na slavnost.“ A odjeli. Přelézali přes 
hory dlouho a dlouho, až je zdolali a uviděli Harfang. Byla vánice a tak tam běželi 
a ani se neohlédli. Až tam byli, řekli přesně, co jim žena řekla a oni je pustili. 
Přespali tam a druhý den uviděli zřícené město obrů a tam vyhloubený nápis „PODE 
MNOU“. Mysleli si, že to znamená, že princ je v podzemí, a tak když obři jedli, 
vyplížili se z hradu. Jeden je ale zahlédl a rozběhl se za nimi. Oni vyběhli na 
zřícené město obrů a tam byla nora. Vlezli do ní a šli dál, najednou spadli do jámy 
a tam je chytli gnómové a chtěli je odvézt ke královně, ale ta tam nebyla. 
„Přiveďte je sem,“ řekl hlas. Odvedli je do pokoje a tam byl mladý muž, spřátelil 
se s nimi a za chvíli ho gnómové přišli přivázat ke stříbrné židli on jim řekl: „To 
nařídila má paní, abych se zbavil zakletí. Pak to začalo – měl halucinace. Na chvíli 
se mu vrátil zdravý rozum: „Odvažte mě prosím, prosím, ve jménu Aslana,“ oni 
hned poznali že je to Rilian, a tak ho odvázali. Rilian vzal meč a stříbrnou židli 
rozsekal a všem poděkoval. Vtom tam vtrhla čarodějnice a když to všechno viděla, 
začala je očarovávat, ale oni se nedali, a tak se čarodějnice proměnila v hada, aby 
prince uštkla, ale Čvachetka s Eustacem vytasili meče a hada zabili. A v tu chvíli se 
otevřela propast a z ní vyšlo červené světlo. Vyjeli ven a chytili jednoho gnóma 
a řekli mu, že je čarodějnice mrtvá on byl tak šťastný a na oplátku jim řekl, že to 
červené světlo je jejich zem, kde žili, protože je sem čarodějnice přičarovala a oni 
se teď vracejí, ještě se ho zeptali, kde je východ. „Tamhle u té lampy,“ a zmizel 
v propasti. Zamířili k jeskyni u lampy a v ní uviděli díru nahoru, Jill se tam 
vyšplhala a nemohla uvěřit, že je v Narnii, zrovna se konala slavnost sněhu. A ona 
na ně zavolala, všichni se kolem nich sběhli a pomohli je vytáhnout. Ale když 
uviděli prince Riliana, vypadl jim dech. Jeli na Cair Paravel, kde Riliana čekala 
smutná zpráva: jeho otec Kaspian umíral. Pro děti si přišel Aslan a odešel s nimi 
tam, kde se poprvé setkali a uviděli tam krále Kaspiana živého a Aslan jim řekl, že 
sem se po smrti dostanou jen dobří lidé. Tou brankou ve zdi je zase poslal zpátky 
a řekl jim, že až se příště setkají, bude to na vždycky a byli zase za tělocvičnou 
Experimentální školy. Čvachetka se vrátil do své bažiny. A král Rilian pochoval 
svého otce a vládl celé Narnii spravedlivě a moudře. 
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Letopisy Narnie – Poslední bitva 

Napsal: Clive Staples Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Přeložila: Veronika Volhejnová 
Vydavatelství: Fragment Havlíčkův Brod 2006 
Žánr: fantastická literatura 
Toto je sedmé a poslední vyprávění Letopisů Narnie. 
Kniha má 222 stran a 16 kapitol. 
Četl jsem ji čtyři dny. 
Je pro čtenáře od deseti let. 
Doporučil bych ji Davidovi. 
Můj názor na knihu: kniha se mi líbila. Vybral jsem si ji, 
protože jsem přečetl předchozí díly. 
Charakteristika postav: 
opičák Vytáčka – zlomyslný, oslík Zmatlík – hodný, Tirian – statečný, Eustace a Jill – 
hodní 
Děj: 
Tato kniha vypráví o opičákovi Vytáčkovi a oslíkovi Zmatlíkovi, kteří byli kamarádi. 
Jednou, když se procházeli kolem jezera Kotel, zahlédli něco padat ze skály. 
Zmatlík proto skočil a ukázalo se, že je to lví kůže. Když to Vytáčka zpozoroval, 
hned dostal nápad a přesvědčil Zmatlíka, aby se do ní oblékl a vydával se za 
Aslana. Když jeho plán probíhal, přišly dryády na Cair Paravel za králem Tirianem, 
aby to zastavil. On bez váhání vyjel a viděl, jak Kalormenci nutí Narniany pracovat. 
Zeptal se jednoho koně a ten odpověděl: „Pracujeme na rozkaz Aslana.“ Jenomže 
Titiana zajali. Vytáčka s Kalormenci se spojili a Narnianům tvrdili, že Aslan a Taš 
(to byl bůh Kalormenců) je to samé. V noci se z ničeho nic u Tiriana objevil Eustace 
a Jill, kteří Tiriana osvobodili. Tirian je zavedl do krycí věže Plániny lucerny a tam 
se převlékli za Kalormence a šli vysvobodit jednorožce Klenota krále Tiriana. Král 
ho vysvobodil a Jill, aniž by to někdo věděl, unesla Aslana, tedy osla Zmatlíka. 
Vraceli se k věži a tam zpozorovali Taše, jak mezi nimi probíhá. Vzali si zbroj 
a vydali se na stájový kopec, kde Vytáčka sídlí. Pustili se s nimi do boje. 
Kalormenci je začali zahánět do stáje, až je tam zahnali. Najednou se ocitli tam, 
kde potkali Nejvyššího vládce Petra a s ním Edmunda, Lucinku, Digoryho, Polly 
a nakonec i samotného Aslana. Ten shromáždil všechny tvory Narnie. Celou zemi 
zaplavil a zvířata vyhubil. Vešli do dveří a ocitli se v krásné zemi, v které všechno 
krásně kvetlo a bylo tam mnoho zvířat a Aslan jim řekl: „To byla jen kopie Narnie, 
v té skutečné právě teď jsme.“ A vydali se ještě výš a ještě dál až došli k pevnosti, 
jejíž brána se otevřela a v ní je přivítaly všechny statečné bytosti z Narnie, mezi 
kterými byli také stateční záchranáři Narnie. Nejvyšší vládce Petr a jeho přátelé 
zůstali na věky v Narnii, kde žili spolu s Ostatními Narniany šťastně a vesele. 
 

Dobrodružství v Zemi Nikoho 

Napsal: Jaroslav Foglar 
Ilustroval: Bohumil Konečný 
Vydavatelství: SNTL roku 1990 v Praze 
Žánr: dobrodružství 
Knihu jsem četl tři dny. Má 208 stran a 47 kapitol. Je 
pro čtenáře od desti let. Dost se mi líbila. Doporučil 
bych ji Jankovi. Vybral jsem si ji, protože mi ji 
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doporučila mamka. 
Charakteristika postav: 
Vláďa je hodný, je to dobrý kamarád; Vincek je kamarádský, nic nevyzradí; Bóža je 
odvážný, chce jít za dobrodružstvím; Pepín je statečný, nebojí se. 
Děj: 
Jednou v noci, když se Vláďa díval ven, zpozoroval ve tmě záblesky, byla to 
morseovka. Stálo v ní: „Nesmím ven, doma je zle na dlouho, je konec se vším. 
Musíme zatím skončit s cestami tam nahoru.“ Vláďu to vyděsilo. Když šel druhý den 
jako obvykle se svým kamarádem Vinckem do školy, všechno mu to řekl, a tak ty 
dva chtěli hledat. Nejdřív začali po škole, ale marně. Cestou domů zachránili 
cikánského chlapce, který bydlel v domě Křiklárna. Vláďa dostal domácí vězení, 
protože ten den přišel pozdě domů, a tak v pátrání musel Vincent pokračovat sám. 
Při pátrání se dozvěděl, že kluci se jmenují Bóža a Pepín. Ti se měli setkat na rohu 
ulice ve tři hodiny. A protože je chtěl Vláďa také vidět, musel lhát, že jde se 
školou do muzea. A tak se s Vinckem sešli ve čtvrt na tři, a protože měli ještě čas, 
šli se podívat do skříňky Ontaria na další pokračování „Žhavého pomezí“. Pak 
sledovali Bóžu a Pepína daleko za město. Vylezli až na velikou stráň a za ní se 
rozprostírala opuštěná krajina. Na chvíli se zadívali do kraje a mezitím se jim Pepín 
s Bóžou ztratili, ale ne na dlouho, za chvíli je objevili. Pepín spadl do propasti 
a nemohl ven. Zatímco ho Bóža vytahoval, Vláďa s Vinckem se k nim připlížili, ale 
když se Bóža ohlédl, křikl: „Vy šmíráci, čmuchalové, co tu chcete?“ A Vincek na něj 
vybafl: „Řekněte nám to vaše tajemství a my vám pomůžem.“ Nemohli jinak, a tak 
jim to Bóža všechno řekl: „Hledáme jeskyni obřích trilobitů.“ A tak Vláďa 
s Vinckem Pepína vytáhli a stali se z nich přátelé. Tomuhle místu dali jméno „Země 
Nikoho“ a pak společně šli hledat jeskyni trilobitů. A jak si šli číst „Žhavé pomezí“, 
Ontario tam fotilo chlapce a děvčata a vyfotili i Vláďu. Šel za nimi, jestli by mu 
fotku nedali, ale vtom se prořekl, že chodí do Země Nikoho. Ontario mu 
vyhrožovalo, že jestli je tam nezavedou, tak je zmlátí. A tak je tam zavedli, ale 
neřekli jim o jeskyni, a také se spřátelili. Když ji šli jednou hledat, zapomněli si 
batohy, které jim Ontario prohledali a našli plány o jeskyni. Ale to už ji Vláďa, 
Vincek, Bóža a Pepín našli. A tak se z nich stali nepřátelé. Jednou když kluci šli do 
jeskyně, ale Ontario je sledovalo, oni je zpozorovali a začali se rvát, ale jak dupali, 
praskla skála a kus hlíny se sesypal na Pepína a jednoho z Ontarionců a zavalil 
jeskyni. Vláďa je zachránil a ze všech se stal dobrý klub „ONTARIO“. 
 

Staré pověsti české a moravské 

Napsala: Alena Ježková 
Ilustrovala: Renáta Fučíková 
Vydavatelství: Fragment v Praze roku 2005 
Žánr: pověsti 
Kniha má 145 stran a 14 pověstí, které se nazývají: 
O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivojovi, 
O Libuši a Přemyslovi, O založení Prahy, O dívčí válce, O Horymírovi, O lucké válce, 
O Durynkovi, O Svatoplukovi, O Bořivojovi, O kněžně Ludmile, O knížeti Václavovi 
a O Ječmínkovi. 
Četl jsem ji jeden den. Je pro čtenáře od devíti let. Doporučil bych ji Jankovi. 
Vybral jsem si ji, protože se mi zalíbila. 
Vybral jsem si pověst O Ječmínkovi. 
Charakteristika postav: Král je zlý, vyhnal svou ženu. Královna je dobrosrdečná, 
bránila sedláky. Ječmínek je ještě malé mimino. Sedláci jsou hodní, nechali u sebe 
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královnu. 
Děj: 
Tato pověst se odehrává v kraji, kde nádherně září klasy ječmene. Na hradě 
Chropyni vládne spravedlivě a moudře chropyňský král. Vše se však změní, když 
ostatní šlechtici zvolí chropyňského panovníka, aby stanul v čele jejich sněmu. 
Začal na hradě pořádat hostiny pro šlechtice, a tak sedlákům přikázal nosit na hrad 
více potravin a zvýšil jim daně. Později na hostiny přestal brát svou ženu, protože 
se mu už zdála obyčejná, a tak jí ve věži nechal postavit pokoj. Jednoho dne si 
sedláci přišli na hrad stěžovat, že nemůžou platit vyšší daně, ale král je dal vyplatil 
deseti ranami holí. Chropyňská paní vyběhla z věže a za sedláky se přimlouvala, ale 
to krále naštvalo a královnu nechal vyvést z hradu. Nepomohlo ani když mu řekla, 
že čeká dítě. Královna utíkala do ječného pole, kde porodila syna. Později je tam 
našli sedláci a vzali je k sobě na statek. Mezitím na hrad Chropyně zaútočilo vojsko, 
krále zabili a hrad vypálili. Královna dala svému synu jméno Ječmínek, protože se 
narodil v ječmenu a sedlákům poděkovala a slíbila, že to co napáchal její muž, 
Ječmínek napraví. 
 

Černý krasavec 

Napsala: Anna Sewellová 
Ilustroval: Eric Rowe 
Vydavatelství: Junior Bratislava, 1993 
Přeložila: Vladimíra Richterová 
Žánr: dětská literatura – povídka 
Kniha má 95 stran a 29 kapitol. 
Četl jsem ji jeden den. 
Je pro čtenáře od osmi let. 
Doporučil bych ji těm, kdo mají rádi čtení o koních nebo o 
zvířatech. 
Kniha se mi líbila. Vybral jsem si ji, protože se líbil název. 
Charakteristika postav: Černý krasavec – hodný a poslušný kůň z dobrého chovu; 
chovatel Daniel – hodný, starostlivý a trpělivý muž; podkoní John – pracovitý, hodný 
a upřímný chlapík; James – pracovitý a statečný chlapec. 
Děj: 
Tato kniha je o nádherném koni jménem Černý krasavec, který i tento svůj příběh 
vypráví. Je to krásný kůň z dobrého chovu a jeho příběh se odvíjí od prvních dnů 
malého hříběte přes mladá léta v Britwick parku, až po těžké období, které strávil 
jako kůň drožkáře v Londýně. Černý krasavec nakonec nalezne šťastný a klidný 
domov a víru, že všichni lidé nejsou krutí a bezcitní. 
 

Vlčí krev 

Napsal: Hal G. Evarts 
Ilustroval: Jiří Krásl 
Vydavatelství: Albatros Praha roku 1992 
Žánr: dobrodružná literatura 
Kniha má 102 stran a 22 kapitol. 
Četl jsem ji dva dny. 
Je pro čtenáře od deseti let. 
Doporučil bych ji Jankovi, protože má rád dobrodružné 
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knihy. Vybral jsem si ji, protože mně ji doporučila Zdenča. 
Charakteristika postav: Blesk je poslušný pes. Moran je hodný, pěkně se stará 
o Bleska a má ho rád. Betty je hodná a starostlivá, chová se pěkně k Bleskovi, má 
strach o Morana. Brent je zlý, mlátí zvířata. 
Děj: 
Příběh začíná v jedné vesnici jménem Země mnoha řek, kde jednoho dne začali vlci 
útočit na dobytek, a tak jejich početná stáda začala ubývat. Farmáři proto nechali 
vypsat odměnu 100 000 liber tomu, kdo přinese vlčí hlavu, a protože vlci byli 
mohutní a draví, jim začali přezdívat lobo. Sjelo se sem mnoho lovců vlků, ke 
kterým patřili i starý Kinney a Moran, kteří spolu uzavřeli dohodu, která zněla, že 
když narazí na vlčí doupě starý Kinney, nechá si odměnu a Moran si nechá jedno 
vlče. A tak se za deset týdnů stalo. Moran si své vlče vycvičil tak, že ho poslouchalo 
na slovo a dal mu jméno Blesk. Později ho naučil pastevectví, a tak Blesk dokázal 
zahnat koně. Blesk poznal jednoho dne na jeho a Moranově farmě Brenta, který rád 
mlátil zvířata, a tak Bleska zbičoval do krve, jenomže Blesk se urval ze řetězu 
a zahryzl se Brentovi do nohy a pak i do hlavy. V tu chvíli vyběhl z domu Moran 
a Bleska zadržel a na Brenta rozčileně zařval, aby už se sem nevracel. Jednou 
Moran musel odjet, proto Bleska nechal na farmě svých známých. Nastal čas vlčího 
páření a Blesk si také našel družku. Vyhrabali si noru a Stříbrná vlčice brzo 
porodila. Jednou, když Blesk sháněl potravu, projel okolo nory jezdec na koni, 
samice se svými mláďaty uprchla do hor, protože byla jejich nora objevena a Blesk 
je víckrát neviděl. Tak si našel jinou paní – Betty a ta se o něj starala ve svém 
domku jako Moran. Po dlouhém čase Blesk potkal v lese Morana a zavedl ho za 
Betty. Ti dva si padli do oka, a tak Moran zůstal. Do hor dorazil šerif, aby dopadl 
Brenta, Blesk s Moranem mu ho pomohli chytit. Moran si vzal za ženu Betty. A Blesk 
radostí zavyl, až všem lidem v okolí vyrazil dech a zvířatům na pastvách se zježila 
srst. Pak zůstal se svými věrnými pány Betty a Moranem až do smrti. 
Kniha se mi hodně líbila. Má pěkný děj a jsou tam i hezké obrázky. 
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Jan Špás _____________________________________________________29 
České pověsti pro malé děti 2______________________________________________ 29 
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