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Absolventi školy v roce 2009 

S internetovou Knihou knih (http://knihaknih.ic.cz), tedy s pravidelným vedením 
kulturního deníku zaměřeného na přečtené knihy jsme začali ve čtvrtém ročníku 
s paní učitelkou Marií Pavlištovou, další knihy jsme přidali v pátém ročníku spolu 
s Lubomírem Šárou. Každý týden jsme jednu hodinu českého jazyka věnovali čtení 
knih se záznamem svých pocitů do deníku. S knihami jsme formou referátu 
seznámili ostatní spolužáky, doporučili jim je také k přečtení. Někdo po 
doporučené knize hned sáhl a také si ji přečetl. Referáty jsme si připravovali na 
počítači, odesílali je elektronicky učiteli ke zveřejnění na internetu. K záznamům 
jsme přidávali obrázky, které jsme si sami oskenovali. Na počátku posledního 
lukavického školního roku jsme na stěnu ve třídě připevnili velký balicí papír 
s kresbou pohoří. Sem jsme po předneseném referátu připevňovali lístečky se svým 
jménem a názvem přečtené knihy. Na konci školního roku jsme už další lístečky 
neměli kam nalepovat. 

V roce 2009 nám Lubomír Šára četl ze své oblíbené dětské knihy Zlatý věnec (výběr 
krásných květů české literatury 19. století) mnohé méně známé i neznámé 
hádanky, pohádky, básně, bajky, říkadla, přísloví a pověsti. Sami jsme se také 
pustili do psaní vlastních „děl“. Mnohé jsme zveřejňovali na internetových 
stránkách školy a v našem časopise Kvasnice, který vydáváme.  
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Pavlína Drápalíková 

České dějiny očima psa 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze 
roku 2004. Má 113 stran. 
Napsala ji Martina Drijverová a ilustroval Petr 

Urban. 
Kniha je určena pro desetileté děti. 
Zařadila bych ji do pověstí. 
Vždy se v nich objeví pes, který je taky hlavní postavou. 
Názvy kapitol: Pes na hoře Říp, Pes a silný Bivoj, Pes, Libuše a Přemysl, Pes v dívčí 
válce, Pes a Horymír, Pes v lucké válce, Velkomoravská říše, Konstantin, Metoděj... 
a pes, Pes a kníže Václav, Pes a Slavníkovci. 
Kniha je o tom, jak pes prochází naší historií. Jsou to známé pověsti, ale vždy se 
v nich objeví pes. Jednou se dokonce setkal i s mistrem Janem Husem. Ale já jsem 
si vybrala tu „Pes na hoře Říp“. Je to pověst, ale trochu v jiné verzi, než jak ji 
známe. Čech se svou družinou se vydal hledat úrodné kraje. Všichni už byli znavení, 
tak Čech prohlásil, že oni se psem se vydají na průzkum a ostatní si odpočinou. Tak 
šli. Až se zastavili udýchaní na velké hoře. Pes už padal páníčkovi k nohám a říkal, 
že tady zůstane. Ale stejně ho nikdo neslyšel. Až si Čech říkal, že tady zůstaneme. 
Ale stejně ho nikdo neslyšel. Tak si Čech říkal: „No, dobře, lidé jsou znaveni, 
zůstaneme tady!“ A lidé křičeli: „Hurá, hurá bude nám líp.“ A vtom jedno dítko, 
které se zrovna učilo vyslovovat „ř“, zvolalo „Bude nám říp!“ No ano, hora se bude 
jmenovat Říp! A krajina, kterou jsme objevili, budou Čechy. Pes se nafoukl a říkal, 
proč Čechy, já jsem je objevil taky. Ale měl to marné, a proto se vyšel hledat svůj 
kraj. Ale dnes víme, že „Psovi“, určitě neexistují. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní vystupuje pes. 
Pes je srandovní a milý. Srandovní proto, že umí dobře mluvit a milý, že skoro 
vždycky ustoupí. 
Kniha je velmi pěkná a taky se mi dobře četla, protože je moc hezky napsaná. 
Doporučila bych ji všem, kteří mají rádi srandu. Jmenovitě Danče, protože má taky 
ráda srandovní knihy. 
Četla jsem ji jeden den. 
 

Emil a Ida 

Je to román pro děti. 
Autorkou je švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. 
Do češtiny ji přeložila Dagmar Hartlová a ilustrovala 
Jarmila Marešová. 
V roce 2006 ji vydalo nakladatelství Albatros v Praze. 
Knížka má 67 stran a četla jsem ji 14 dní. 
Skládá se ze tří kapitol, které na sebe nenavazují: Jak malá Ida chtěla provést 
skopičinu…., Emilova třístá dvacátá pátá skopičina…, Jaképak drahoty, řekl Emil… 
Hlavní postavou je malý chlapec Emil, který žije se svou rodinou na statku Kocouří 
v Lonneberze v kraji Smalandu. Se svou sestřičkou Idou prožívají různá 
dobrodružství. Emil je neposedný rošťák, který tráví dny vymýšlením nejrůznějších 
skopičin. Není z těch, kteří by chtěli zlobit, ale rošťárny přímo přitahuje. Jeho 
neuvěřitelné kousky jsou nevyčerpatelné, a tak má tatínek Svensson v truhlárně 
stále veselo. 
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Knížka se mi velmi líbila, hodně jsem se u ní pobavila a určitě bych ji doporučila 
všem svým kamarádům. Určitě si ji přečtěte také. 
Knížka je zajímavá tím, že v ní Emil zlobí. Proto bych ji doporučila Gabrielovi, aby 
viděl, jak to dopadá, když zlobí. Kniha je pro čtenáře od šesti let. 
V první kapitole chtěla Emilova sestřička provést taky nějakou skopičinu. Šla si hrát 
ven s děvečkou Linou. Šly ke staré hrušni. Lina už musela domů, tak tam Ida zůstala 
sama. Najednou si všimla jejich slepice. Vajíčka, která slepice snesla, se Idě zdály 
zkažená, proto je všechna oťukala o hrušeň. Když šel tatínek z práce, strašně se 
rozzlobil a myslel, že to udělal Emil. Tak byl Emil zase v truhlárně a malá Ida byla 
smutná a říkala si, kdy se konečně dostanu do té truhlárny i já? 

 

České pověsti pro malé děti 

Jedná se o pověsti upravené tak, aby jim rozuměly i malé 
děti. 
Autorkou této knížky je spisovatelka Martina Drijverová. 
Ilustrovala ji Dagmar Ježková. 
V roce 2002 ji vydalo nakladatelství Sid a Nero v Praze. Knížka 
má 31 stran a četla jsem ji dva dny. 
Skládá se z deseti kapitol, jednotlivých pověstí: Praotec Čech, 
Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Bruncvík, Král Ječmínek, Karlův 

most, Kouzelník Žito, Blaničtí rytíři, Faustův dům, Dalibor. 
Vybrala jsem si pověst o Čechovi. 
V charvátských zemích nebyli lidé spokojeni, proto se vydaly družiny se dvěma 
bratry Čechem a Lechem do dalekých zemí, aby lidé našli nová území. Po dlouhém 
putování došli až k velikému kopci a pod ním se usadili. Další den se jeden z bratrů, 
Čech, vydal na horu, aby se z jejího vrchu rozhlédl po kraji. Viděl krásný úrodný 
kraj, řeky a nížiny. Vše svým druhům vyprávěl, a tak se rozhodli, že zůstanou. Po 
svém vůdci dali zemi jméno Čechy. 
Čech je šťastný a taky slavný, protože objevil horu Říp. 
Do této knížky vybrala autorka nejznámější a nejkrásnější staré české pověsti. 
Pověsti jsou napsané velmi hezky a jednoduše, aby i děti mohly poznat část 
z historie našeho národa. Vystupují zde nadpřirozené bytosti, ale i postavy 
z běžného života. Ne všechny příběhy končí dobře, to je hlavní rozdíl mezi pověstí 
a pohádkou. Podstatná část děje je ale pravdivá. 
Tato knížka se mi velmi líbila, byla spíš poučná než k pobavení. Dozvěděla jsem se 
z ní něco z naší historie. Svým kamarádům ji mohu doporučit. 
 

Agáta a doktor Lupa 

Autorky: Gerit Kopeizová a Jorg Sommerová 
Ilustrace: Barbara Scholzová 
Z německého originálu přeložila Blanka Mizerová. 
V roce 2003 vydalo nakladatelství Fragment v Havlíčkově 
Brodě. 
Knihu jsem přečetla za týden. Má 122 stránek. 
Děj se odehrává v neznámém německém městě. 

Agáta a její kamarád Lupa řeší různé případy. 
Agáta s Lupou a dědou hrají karty. Agátě se nedaří, a tak z trucu odejde na 
zahradu. Něco zaslechne na dědově zahrádce, kde mu roste zelenina. Utíká tam. 
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Ale zloděj byl rychlejší. Utekl s celou úrodou, co tam vyrostla. Chcete vědět, kdo 
byl zloděj? Nebo jak Agáta a Lupou případ vyřeší? A další dobrodružství, která je při 
řešení potkají. Tak si přečtěte tuto knížku a všechny záhady rozluštíte tak, jako já. 
Celá kniha je zajímavá a napínavá. V knížce je přiložená lupa, přes kterou, když se 
budete dívat, uvidíte skrytý obrázek. Knížka se mi velmi líbila. Doporučila bych ji 
těm, kteří mají rádi napínavé příběhy a taky všem kamarádům. Knihu bych zařadila 
mezi dobrodružné příběhy. Určitě si tuto knížku přečtěte. 
Kniha je určena pro děti od devíti let. 
 

O princezně Klárce a jiné pohádky 

Vydalo nakladatelství Nové Město v Praze roku 2001. 
Napsala jí Vlaďka Kopczyková a ilustrovala Patricie 
Kubská. 
Knihu bych zařadila mezi pohádky. Hlavní postavou je 
Klárka. Je to velký snílek, protože v hodinách nedává 
pozor a sní o princi. 
Kniha se mi líbila, protože je hezky napsaná. Doporučila 
bych ji Véně, vím o ní, že čte také ráda pohádky. 
Je pro děti od šesti let. Četla jsem ji dva dny. 
Obsahuje pohádky O statečné Dianě a čarodějnici Morděždě, Štěpánka a kocour 
Žofík, O Jindříškovi a nalezeném vajíčku, Jak se Petřík dočkal kamaráda, 
O Kryštofovi, Karlík Rozumbrada, O Pavlíkovi a víle Lilience, O ustrašené Aničce, 
O dobrotivém Míšovi, O Haničce a Helence. 
Kniha má 104 stran. 
Klárka v hodinách nikdy nedávala pozor a pořád jen myslela na to, že bude 
princeznou a vezme si ji krásný princ. Proto dostávala samé pětky, ale vůbec jí to 
nevadilo. Jednou při českém jazyce se Klárce zdálo o tom, že je princezna a uchází 
se o prince ještě s dalšími princeznami. Jenže vtom se tam objevila zlá čarodějnice 
a řekla, že princ si hloupou princeznu nevezme a Klárku změnila v telátko. Vtom se 
Klárka probudila, ale až doma v posteli. Přišla se na ní podívat maminka a lekla se. 
„Klárko ty máš kopýtka?“ Klárka se okamžitě zvedla a utíkala k zrcadlu. „Neboj,“ 
řekla maminka. „Dělala jsem si z tebe srandu.“ A od té doby už Klárka ve škole 
nemyslí na prince ale na učení. 
Kniha je zajímavá tím, že v každé kapitole jsou děti zlobivé nebo hloupé. 
 
 

Vítr ve vrbách aneb Žabákova dobrodružství 

Knihu napsal Kenneth Grahame. Ilustroval ji Jindřich 
Čapek. Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze roku 
2001. Má 174 stran. Zařadila bych ji do pohádkových 
příběhů. 
Je určena pro děti od osmi let. Četla jsem ji pět dnů. 
Doporučila bych ji Vendulce, protože má ráda příběhy. 
Kniha se mi líbila, protože je hezky napsaná a také se tak 
četla. Hlavní postavou je Žabák. Je velice neposlušný. 
Kniha je zajímavá tím, že v každé kapitole se jedná o Krysu a Krtka. 
Krysa s Krtkem jsou dva dobrodružní braši. Setkali se na začátku jednoho jara. Od 
té doby spolu žijí v domku u řeky. Jednoho dne se Krtek seznámí s Vydrou, která se 
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stala přítelkyní Krysy. Jednou jí budou hledat jejího synka Pavlíka, který je velký 
dobrodruh. Také si vypráví o Divokém lese, kde krtek poprvé spatří Jezevce. 
A hlavně jejich společným přítelem je Žabák, který je velký boháč a žije na Žabím 
hrádku. Ale budou to s ním mít těžké, protože on si každý týden měnil povolání. 
Jeden týden vesloval na loďce, potom si udělal kanárkově žlutou maringotku 
a skončil hned tím, že se vyboural. Pak se stavil Jezevec u Krysy a Krtka a navrhl 
jim, že jim toho Žabáka změní, jinak prý skončí v nemocnici. Ale ono to vůbec 
nepomohlo a za týden si koupil nejdražší vůz v okolí. Nakonec se jim povede změnit 
Žabáka a budou podnikat noční procházky a z Divokého lesa stane úplně krotký les 
a budou si tam hrát i malá mláďata. 
Kapitoly: Na břehu řeky, Na silnici, Divoký les, Pan Jezevec, Sladký domov, Pan 
Žabák, Pištec za ranního svítání, Žabákova dobrodružství, Všichni jsou 
světoběžníky, Další dobrodružství. 
 

Jozefínka 

Olga Hejná je spisovatelka i ilustrátorka této knihy. Vydalo ji 
nakladatelství Albatros v Praze roku 1984. 
Kniha má 90 stran. 
Jozefínka je příběh o tom, jak s pomocí laskavých 
a rozumných dospělých překoná dítě rozchod rodičů. Kniha je 
zajímavá tím, jak je napsaná. 
Kapitoly: Deset nakreslených panenek, Jak Pepi hlídala 
Matěje, Starosti paní učitelky, Nepravé narozeniny, Jak se 

Baruška stěhovala, Čí je Jozefínka? 
Kniha vypráví o pětileté Jozefínce Strunové z mladého rozvedeného manželství. 
Doma jí říkají Pepi. Jozefínka žije s maminkou Magdou, která si zanedlouho najde 
přítele Zdeňka. Její otec žije s přítelkyní, které všichni říkají Líza. Líza má malého 
synka Matěje. Pepi ho chodí obvykle hlídat. Ve školce nejvíce kamarádi s Baruškou 
a Tomášem. Jejich paní učitelka jejich život vůbec nechápala a měla obavy, jak ji 
máma s tátou živí, když Magda prodává koláče a Ota žije v jiné rodině. Co až půjde 
Pepi do školy? Ale Jozefínka si s tím starosti vůbec nedělala. Jeden čas víc 
kamarádila s Tomášem a Barušku jako by neznala. Každou neděli jezdili s rodiči na 
zahrádku a chodili na procházky. Když se Baruška stěhovala a Jozefínka o tom nic 
nevěděla, tak z toho byla smutná. Baruška jí pak řekla, že její maminka čeká 
miminko a že se budou stěhovat do většího bytu. Jenomže to nevěděla, že to bude 
jen o barák dál. Dokonce bydleli hned nad nimi. A tak se znovu skamarádili. 
Kniha se mi velmi dobře četla. Doporučila bych jí všem holkám, co mají rády 
příběhy. Četla jsem ji dva dny. Hlavní postavou je Jozefínka. Je rozumná 
a paličatá. 
 

Dobrodružství medvídka Pú 

Ilustrátor: John Kurtz 
Autor: Janet Campbellová 
Vydalo nakladatelství Egmont Praha roku 2006 
Počet stran: 192 
Kapitoly: Medvídek Pú a medový strom, Medvídek Pú 
a bláznivý den, Medvídek Pú a Tygr, Medvídek Pú a Ijáčkovy 
narozeniny. 
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Kniha vypráví o nenasytném Púovi ze Stokorcového lesa, který by pořád mlsal 
jenom med. První kapitola vypráví o tom, jak bude medvídek pořád jíst a jíst až se 
neprotáhne ani králíčkovou norou a bude trvat dlouho, než zhubne. A nakonec se 
králíček rozzuří a rozeběhne se a Pú vyletí velikou rychlostí, až skončí v medovém 
stromě. Nejvíc se mi ale zalíbily dvě poslední kapitoly. Tam se Pú seznámí 
s bláznivým nevychovaným Tygrem, o kterém se mu bude dokonce i zdát. Bude na 
obtíž i ostatním zvířecím kamarádům, hlavně králíčkovi. V další kapitole se budou 
oslavovat oslíkovy narozeniny. Pú mu dá svůj hrneček na med a prasátko balónek, 
který mu nakonec omylem praskne. Kryštůfek Robin a moudrá Sova mu donesou 
spoustu dobrot. Ijáček je konečně poprvé šťastný, ale nikde nemůže chybět tygr. 
Medvídek je nenasytný, protože pořád jí. Ijáček je pochmurný, protože vidí 
všechno černě. Kryštůfek je hodný, protože tráví volný čas se zvířátky. Sova je 
moudrá, proto každému radí. 
Knihu bych zařadila do pohádek, velmi se mi líbila, také byly všude hezké barevné 
obrázky a doporučila bych jí Vendulce, protože čte ráda takovéto knihy. Kniha je 
určena pro děti od sedmi let, četla jsem ji týden. Je zajímavá tím, že je 
o přátelích ze Stokorcového lesa. 
 

Bílý slon a jiné pohádky 

Autorem je nejznámější finský spisovatel Mika Waltari. 
Ilustrátorem je Miloslav Disman. Některé kapitoly jsou 
zajímavé tím, že je vypráví sám spisovatel. 
Vydal Knižní klub v Praze roku 2004. Kniha má 110 stran 
v devatenácti kapitolách a vypsala jsem jen polovinu: 
Bílý slon, Džingistánský princ, Pohádka o chlapci, který 
chtěl být zcela zvláštním malým chlapcem, Pohádka 
o stroji, který dělal myši, Pohádka o sportovním automobilu a nákladním autu, 
Nejkrásnější pohádka tety Hortenzie a Kirsti, plyšový pes a já. 
V první kapitole Bílý slon, vypráví Mika Waltari o sobě, své dceři a její matce. Jeho 
dcera dostala modrého slona Emppu, aby otci pomohla vymyslet pohádku. Kapitola 
vypráví o velmi starém slonovi, který zažil mnoho princů a vozil je na korunovaci. 
Měl velmi krásnou stáj a vlastního sluhu, který mu nosil čerstvou zeleninu a každý 
den ho musel kartáčovat. Jednoho večera cítil, že se něco děje. Městem utíkaly 
davy lidí. Na náměstí se objevili cizí lidé a chtěli, aby pro ně místní „hnědí lidé“ 
začali s pracovat, chtěli z nich udělat otroky. Nad nimi kroužila letadla a všichni 
byli velice vyděšení. Slon kráčel městem a na něm seděl král. Mířili rovnou na 
náměstí. Pak se král postavil a prohlásil: „My chceme být svobodní. Ať si nás třeba 
zabijí.“ Lidé si domů běželi pro staré meče a všechno, čím by mohli bojovat. Vtom 
cizinci začali střílet a házet šípy a slonovi se zabořily přímo do obřích tlap. Po chvíli 
neúspěchu cizinci ustoupili a vzdali se.Všichni se radovali, jen bílý slon se najednou 
zhroutil před mramorovým schodištěm paláce a zavřel oči. Zachránil je, ale sám 
zemřel. 
V knize jsou i další zajímavé pohádky. Třeba o kocourovi Mourovi, který vynalezl 
stroj na myši, nebo o chlapci, který se naučil létat. Charakteristika postav: Slon je 
starý a odvážný, protože žil velmi dlouho. Mour je vynalézavý, protože sestrojil 
stroj na myši. Chlapec je šikovný, protože se naučil létat. 
Knihu jsem četla jeden měsíc a týden. Doporučila bych ji všem kamarádkám, je 
opravdu krásná. Líbilo se mi na ní, že pohádky byly netradiční, zvláštní. 
Kniha je pro čtenáře od osmi let. 
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Z útulku až k moři: na kole se psem Ernestem 

Autory jsou Michal Jon a Lucie Kovaříková. Kniha je 
doplněná povedenými fotografiemi. Byla vydána v Plzni 
roku 2008. Zařadila bych ji do příběhů, ve kterých spolu 
s lidmi vystupuje pes. Má 75 stran a tři kapitoly: Co se 
mnou bude?, Jedeme na výlet – tentokrát ve třech 
a Rady a tipy pro cyklovýpravy se psem. 

Kniha je zajímavá tím, že ji zčásti vypráví pes. Je určena pro čtenáře od osmi let 
a četla jsem ji tři týdny. 
Vypráví o pejskovi Ernestovi. Ze začátku, když byl ještě malý, tak ho páníčci bili. 
Jednoho dne ho dovezli do lesa a tam ho nechali. Když ho našli jiní lidé, odvezli ho 
do útulku. Nepobyl tam naštěstí dlouho. Zanedlouho pro něj přišli noví páníčci. 
S nimi Ernest prožívá velká dobrodružství. Protože Lucie a Michal rádi jezdí na kole, 
rozhodli se, že budou jezdit i s Ernestem. Koupili mu vozík, na který si zvykl, ale 
bez nalákání jídlem do něj zpočátku nevlezl. V létě plánují veliký výlet s kamarády 
a s Ernestem. To už byl pejsek dost velký, aby se s nimi mohl vydat i on. Ernest je 
křížený čtyřicetikilový pes. Na cestě byli 60 dní. Ernest po svých tlapkách uběhl 
871 kilometrů z celkových 5401 kilometrů. Podívali se do Německa, Nizozemska, 
Belgie, Francie, Švýcarska, Lichtenštejnska, Rakouska a vrátili se zpět do Prahy. 
Kniha se mi velmi líbila, protože mám ráda zvířata. Ze stejného důvodu bych ji 
doporučila Terče Holečkové a Hanče. 
Michal a Lucka jsou hodní, protože mají Ernesta opravdu rádi. Ernest je nezbedný, 
ale i hodný pes, rád objevuje nové věci. 
 

Heidi děvčátko z hor 

Autor a ilustrátor: Marie – José Maury 
Vydalo nakladatelství Jupiter v Praze roku 2005. 
Žánr: příběhy děvčátka – povídky. 
Počet stran: 100. 
Kapitoly: Heidi ve městě, Heidi se musí učit, Heidi hospodaří, Heidi 
ve Vysoké, Heidi a Klára na salaši. 
Kniha je zajímavá tím, že vypráví o velkém přátelství. Je určena 
čtenářům od osmi let. Četla jsem ji dva týdny. Doporučila bych ji 
všem holkám, aby zjistily, jaké to je žít bez rodičů. 

Kniha vypráví o šestileté holčičce Heidi z městečka Maienfeld. Heidi už nemá 
rodiče, a tak se o ni dlouhou dobu starala Dita. Protože už u ní nemůže být, 
rozhodla se, že jí dovede za jejím dědečkem Konrádem do hor. Konrád bydlí 
v horách ve Vysoké a je salašník. Později si spolu velmi rozumí a jsou si velmi 
blízcí. Ve Vysoké se ještě seznámí s Petrem. Petr je pasáček. V létě hlídá zvířátka 
a v zimě chodí vždy do školy. Petr Heidi ukáže její babičku, která je slepá. Heidi se 
o ní velmi dobře starala a chodila jí uklízet. Až jednoho dne přišel učitel a řekl, že 
se Heidi musí začít učit. Konrád ani Heidi nechtěli, že jí něco málo naučí on sám. 
Tak učitel odešel. Za několik dní se vrátila Dita a oznámila, že ve Frankfurtu jedna 
bohatá rodina hledá malé děvče, které by si s jejich ochrnutou dcerou hrálo a učilo 
se s ní. Heidi nejdřív nechtěla a ani dědeček ne. Ale pak jí Dita řekla, že se může 
kdykoliv vrátit, a tak si Heidi řekla, že to přece jenom zkusí. Potom se rozloučila 
s dědečkem. 
Když dorazili do Frankfurtu, seznámila se s Klárou. Klára nemohla chodit, a proto 
byla na vozíku. Později si spolu rozumějí a chovají se k sobě jako sestry. Akorát 
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Heidi má problémy s paní vychovatelkou, která je velmi přísná a neustále ji 
napomíná. Za chvilku se Heidi naučí číst, počítat a psát. Ale hrozně jí chybí 
dědeček, Petr a babička. A tak se rozhodli, že se Heidi vrátí do Vysoké. S Klárou se 
rozloučili a dohodli se, že se budou navštěvovat. Na horách byli všichni šťastni, že 
se vrátila. Na konci knížky se také můžete dozvědět, že Klára začne pomalu chodit. 
Heidi je chytrá, protože se velmi rychle naučila číst. Dědeček je hodný, protože se 
o Heidi staral. Kniha je velmi pěkná a taky se hezky četla. 
 

Emilovy další skopičiny 

Napsala Astrid Lindgrenová a ilustrovala Jarmila Marešová. 
Kniha byla vydána v Praze roku 2005 nakladatelstvím Albatros. 
Počet stran: 127 
Žánr: dětský román 
Knihy od paní Lindgrenové čtu ráda, a proto mi pořád připadají 
zajímavé a moc se mi líbí. Tato kniha je určena pro čtenáře od osmi 
let a doporučila bych ji Vendulce, protože si myslím, že by si ji také 
ráda přečetla. 
Alma Svenssonová, Emilova maminka, zapisovala všechny jeho skopičiny do 
modrých sešitků, které má uložené na půdě ve staré komodě. Dnes si je všichni 
čtou a smějí se tomu, protože nikdo netušil, že se z něho stane předseda obecního 
zastupitelstva. 
Všichni se sešli na nedělní večeři a každému moc chutnalo. Po večeři se všichni 
usadili kolem malého stolku a každý si mohl dělat to, co chtěl. Děvečka Lina 
a maminka myla nádobí, tatínek, Emil a čeledín Alfréd vyřezávali dřevěné kolíky na 
hrábě. Chvilku bylo ticho a bylo slyšet jen rádio z kuchyně a pak Alfréd něco 
zamumlal, protože se ošklivě řízl nožem do ruky. Maminka ho ujišťovala, že to nic 
není a zavázala mu ruku obvazem. Jenže za týden se mu začala točit hlava a měl 
stále vyšší teploty. Všichni se o něj začali bát, ale nejvíc Lina, protože se chtěli na 
jaře vzít. Den ode dne se ruka zhoršovala, až mu nakonec zarudla celá. Všichni se 
navzájem dohadovali, jenže nikdo neměl šanci odvézt Alfréda k doktorovi, protože 
všude byly veliké závěje a chumelenice. Ten večer se Emil rozhodl, že ho tam 
doveze sám i kdyby je to mělo oba dva stát život. Vytáhl dřevěné saně a koně pak 
zapřáhl. Nejdřív zkontroloval, jestli všichni spí a vydal se do nejbližšího městečka 
Meriendu. Dlouho to vypadalo, že oba v hlubokých závějí zahynou a zmrznou, 
jediná jejich záchrana byla sněžná rolba, která všechen sníh odhrnula. Pak byli 
hned na místě. Pan doktor Alfrédovi ruku ošetřil a za pár týdnů se mu ruka 
zahojila. Nakonec to dobře dopadlo a maminka a tatínek byli na Emila pyšní. 
Knihu jsem četla jeden měsíc. 
Charakteristika postav: Alfréd je statečný a Emil odvážný, protože se rozhodl 
zachránit Alfréda. 
Názvy kapitol: Sobota 12. června, Úterý 10. srpna, Neděle 14. listopadu a Sobota 
18. prosince. 
Knížka je zajímavá tím, že v ní Emil zlobí. Líbila se mi proto, že jsem se u ní hodně 
zasmála. 
 

Nejkrásnější pohádky 

Autorem a ilustrátorem je Jan Vladislav. 
Kniha byla vydána nakladatelstvím Albatros Praha v roce 2004. 
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Počet stran: 165 
Žánr: pohádka 
Knihu jsem četla jeden měsíc a je určena pro děti od 
osmi let. Líbila se mi proto, že některé pohádky byly 
docela zajímavé, jako třeba Jak Pakala a Tandala 
napálili čerty. 
Jednoho dne napadlo vládce pekla Skaraotského, že by 
mohl zas jednou něco vyvést lidem na světě a trochu se 
přitom pobavit. Tak svolal všechny čerty z pekla. Malé 

i velké, aby se s nimi poradil. Čerti se dlouho zamýšleli, ale nic je nenapadlo. To už 
Skaraotský skoro zuřil a vtom se ozval malý čertík Míša. Napadlo ho, že by pozvali 
lidi na krásnou hostinu a přichystali by stoly plné jídel, ale lžíce a vidličky k nim 
dají velké a dlouhé, aby se lidi nemohli najíst. To se Skaraotskému velmi zalíbilo. 
Ale na hostinu se nesmějí dostat Pakala a Tandala. Ti by jim celý plán překazili. Na 
hostinu přišlo spousta lidí a všichni se hrnuli k přeplněným stolům, až se jim na 
jazyku sbíhaly sliny. A jak se chopili příborů, navzájem se poráželi a mezi lidmi 
vznikaly hádky. Čerti se mohli smíchy potrhat. Vtom se tam najednou objevili 
Pakala a Tandala a poradili lidem, jak se mohou najíst. Posadili se proti sobě 
a začali jíst. Pakala krmil dlouhou lžící přes stůl Tandalu a Tandala zase Pakalu. 
Čertům spadly uši, ale lidé jásali. Tak nakonec čerti napálili sami sebe. 
Charakteristika postav: Tandala a Pakala jsou hodní, protože poradili lidem, jak se 
mohou najíst. Čerti jsou hloupí, protože je nic nenapadlo. Míša je chytrý, protože 
ho napadlo, jak si udělají z lidí srandu. 
Knihu bych doporučila Pavlovi, protože by si ji určitě rád přečetl. 
Názvy kapitol: O krásce a netvorovi, Jednoočka, Dvojočka a Trojočka, Král 
Drozdivous, Pasáček vepřů, Dej pámbůh štěstí, lávko!, Jak Pakala a Tandala napálili 
čerty, Vodní paní a další. 

 

Jan Horský 

O hajném Robátku a jelenu Větrníkovi 

Vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 2003. 
Počet stran: 85 
Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Bohumil Šiška 
Je to pohádka. 
Postavy: Robátko, Josefka, Větrník - ti se starají o les a Kotrč les 
ničí. 
Kniha je zajímavá dějem. Velmi se mi líbila. 
Doporučil bych jí Pavlíně, protože má ráda pohádky. 

Kniha je určena pro děti od pěti let. 
Názvy kapitol: Jak Robátko odešel z lesa do lesa, Jak medvěd Hromburác kácel a 
zas sázel, Jak pan Kotrč poslal krtky, Jak si Josefka natrhala divnou svatební kytku, 
Jak pan Kotrč zasedl celou hájovnu, Jak se s Josefkou málem přetrhlo poslední 
zelené vlákýnko, Jak divoké prase Karbous napravovalo skalku, Jak zachránili 
maršála Šuchaje, Jak vodníku Barborovi dali jméno Bonifác, Jak pekli buchty a 
nevěděli, že jsou svatební. 
Knihu jsem přečetl za tři dopoledne. 
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To byl les a v něm byl hajný Robátko s mluvícím jelenem Větrníkem. A ten les 
patřil zlému a lakomému člověku Kotrčovi s jeho psem Heršpicem. V tom lese také 
bydlela Josefka, hezká holka. Jednou se pan Kotrč rozhodl, že si půjde něco 
zastřelit. Vzal si pušku a klobouk a už spěchá za Robátkem, že mu bude nahánět. 
Ale hajný Robátko zatím obcházel les, jestli je vše v pořádku. A tak pan Kotrč, když 
se ho nemohl dovolat, šel sám se psem Heršpicem. Šel, šel, až narazil na jelena 
Větrníka, namířil na jeho srdce a už chtěl vystřelit, ale pak se tam vrhl hajný 
Robátko a zabránil vystřelení. Pan Kotrč ho vyhnal z lesa, že mu zabránil v tom 
vystřelení. Robátko šel z lesa a potkal Josefku, jak nese v zástěře malé stromky, že 
je bude sázet. Josefka se zeptá Robátka, proč je tak smutný a on odpoví, jak by asi 
mělo být hajnému bez lesa. Tak já ti vysázím ty malé stromky. Vysázela je 
a Robátko řekl: „Než z toho vyroste les, budu já dědek a ty babka.“ Ale Větrník šel 
a obešel stromky a ty najednou vyrostly. Pan Kotrč se dozvěděl, že všechna zvířata 
jdou z jeho lesa do Robátkova. Najednou šel kolem Kotrčova domu medvěd 
Hromburác. Kotrč mu dal jídlo a ukázal na Robátkův les a medvěd už věděl. Pak 
lesní sojka rychle spěchala k Robátkovi a řekla, že na ně jde medvěd. A zrovna v tu 
chvíli byl Robátko s Větrníkem na objížďce lesa. Sakra, řekl Robátko, a já nechal 
všechny medvědí kule doma v hájovně. Zatím se medvěd Hromburác valil lesem 
a co mu přijde do cesty, to přelomí. „No jo, holt budeš muset složit medvěda 
holýma rukama,“ řekl Větrník. Oba dva spěchali k hájovně, protože medvěd nejspíš 
přijde. Až u hájovny ho napadla myšlenka a Robátko dovedl Větrníka za skalku, ať 
tam jenom stojí. Robátko si vylezl na skalku a rozhlížel se po Hromburácovi. A dál 
už si musíte dočíst sami. 
 

O letadélku Káněti 

Napsal: Bohumil Říha 
Nakreslila: Helena Zmatlíková 
Počet stran: 92 
Nakladatelství Albatros Praha 1990 
Jedná se o příběh s dětským hrdinou. 
Kniha mě zaujala svým dějem. Je moc pěkná a dobře se čte. Doporučil bych ji 
Pavlíně, protože má ráda podobné příběhy. 
Kniha je určena pro děti od šesti let. 
Postavy: Anežka, Vojta, Pepík, Kocijánek, Kozelka a Vozáb. 
Názvy některých kapitol: 1. O zvědavé Anežce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na 
stoličce, na psovi Kocijánkovi i na hřbetě vola Hulána, 2. Nás seznámí s devítiletým 
Pepíčkem Slámou a sleduje děti na cestě na letiště, 3. O návštěvě hangáru, při níž 
se náhle zavřou vrata a děti nemohou ven, 4. O tom, jak se děti dostanou 
z hangáru a jak se začnou smát, 5. O dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před 
hangárem kouří a pak z něho vyhání netopýry, 6. O černém kastrůlku, který 
umožňuje dětem novou cestu na letiště, 7. V němž se vychází najevo, že podle 
dědy Kozelky se na letišti nesmí nic dělat, 8. V němž děti zásluhou pilota Hejduka 
poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola, 9. O letadélku Káněti, které se dětem 
zalíbí na první pohled, 10. O Vojtově prvním letu i o tom, jak se poleká školník 
Vozáb. 
Charakteristika jednajících postav: Vojta je odvážný, Anežka je zvědavá, Pepíček 
je taková baba, děda Kozelka je bručoun, babička Kozelková je hodná, pan Hejduk 
je hodný, ale umí se i rozčílit. 
Stručný děj: Jednou se rodině Tomešových narodila holčička Anežka. Její babička 
hned říkala, že bude zvědavá, protože má nos nahoru. A taky že to byla pravda. 
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Anežka se pořád na něco ptala, například proč ve dne slunce svítí a v noci ne? Poté 
se rodině Tomešových narodil syn Vojta. Když uplynulo docela dost let a Vojtovi 
bylo osm a Anežce ještě víc a měli psa, seznámili se s Pepíčkem Slámou. Jednou se 
všichni čtyři rozhodli, že půjdou na letiště, kde hlídá děda Kozelka a že musí jít 
opatrně. Šli na tedy na letiště a do hangáru, to však ale neměli dělat, protože je 
tam děda Kozelka zavřel a liboval si, že aspoň někoho dostal. Každý den babička 
Kozelková nosila dědovi Kozelkovi oběd v černém kastrůlku. Děti se z hangáru 
dostaly ven oknem. Poté, co se děda Kozelka najedl, kouknul do hangáru a vyhnal 
z něj akorát netopýra, a hodně se zlobil. Druhý den babička Kozelková nemohla 
donést dědečkovi oběd, protože jí začalo píchat v nohách. A proto požádala 
Anežku, aby to tam dědovi odnesla. Ta zavolala Vojtu, Pepíčka a psa Kociánka 
a dědovi oběd donesli. Když šli, viděli pana Hejduka, který na letišti zkouší letadla. 
Pan Hejduk jim ukázal všechna letadla a nejvíce se jim líbilo letadélko Káně. Pan 
Hejduk vzal Vojtu za sebe a letěli spolu v letadélku. Prý to letadlo může řídit 
i menší dítě než Vojta a je jenom jedno na světě. Jednou vezli babičce do 
Koniklece dárky k sedmdesátinám a Vojta si vypůjčil potají Káně. Cestou zpátky 
viděli jiné Káně a v něm seděl pan Hejduk, který se na ně moc zlobil a potom 
nesměli na letiště ani vkročit. Panu Hejdukovi ale zachránili život, protože zkoušel 
letadlo Sokola a nevylezl mu podvozek. Tak Vojta vzal Káně a panu Hejdukovi podal 
padák. Potom byla ukázka všech letadel před veřejností a tam se představilo více 
Káňat, protože vyrobili další a ve dvou seděli Vojta a Pepíček. 
Knihu jsem četl pět dní. 
 

Harry Potter a kámen mudrců 

Napsala: J. K. Rowlingová 
Ilustrovala: Galina Miklínová 
Počet stran: 285 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 1997 
Žánr: scifi 

Harry a Hermiona jsou odvážní, Ron a Nevil jsou takové baby, Hagrid je hodný 
a Brumbál je spravedlivý. 
Kniha je zajímavá svým dějem. Moc se mi líbí. Doporučil bych ji Hanině, protože 
má ráda kouzla. 
Kniha je určena čtenářům od sedmi let. Četl jsem ji pět večerů. 
Názvy kapitol: Chlapec, který zůstal naživu, Sklo, které zmizelo, Dopisy od nikoho, 
Klíčník, Příčná ulice, Nástupiště devět a tři čtvrtě, Moudrý klobouk, Učitel lektvarů, 
Půlnoční souboj, V předvečer všech svatých. 
Na začátku dali ředitel čarovné školy kouzel v Bradavicích Brumbál, učitelka 
McGonagallová a školník Hagrid malého Harryho vyrůstat k jeho tetě. Když vyrostl, 
přišel Hagrid a dal Harrymu dopis. Chtěl mu ho poslat poštou, ale teta se strejdou 
mu bránili. Harrymu umřeli rodiče, když byl malý. Zabil je zlý čaroděj Voldemort. 
Hagrid nabídl Harrymu, jestli chce jít do čarovné školy v Bradavicích. Harry svolil. 
Pak šli nakupovat věci do školy a potom jel Harry do Bradavic. Ve vlaku poznal své 
kamarády, Rona a Hermionu. Když dorazili, moudrý klobouk je rozdělil do 
jednotlivých kolejí: 1. Nebelvír, 2. Mrzimor, 3. Havraspár a 4. Zmijozel. 
Harry, Hermiona a Ron jsou v Nebelvíru. Potom se dovědí o kamenu mudrců, který 
hlídá chloupek, Hagridův trojhlavý pes. Kámen chce ukrást Snape. Kámen mudrců 
může obnovit život Voldemorta. Ten je oslaben láskou matky k Harrymu. Ta 
obětovala život svůj, aby zachránila život Harryho. Voldemort nemá proto sílu žít 
ve vlastním těle a musí tedy přebývat v těle někoho jiného. Snape byl dříve na 
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straně Voldemorta, a proto si naši kamarádi mysleli, že nepřítelem je právě Snape. 
Ale pak projdou kolem Chloupka, dostanou létající klíč a tím otevřou jedny dveře 
a vyhrajou obrovské šachy. Pak jenom Harry jde dál sám. A před ním stojí koktavý 
profesor Quirell.On ale jenom dělal, že koktá. Harry pak zabije profesora Quirella 
proto, že v něm je Voldemord. Ten pak uteče jako duch, Harry se uzdraví a pojede 
zas domů. 
 

Léto s opicemi 

Napsal: Wilson Rawls 
Ilustroval: Jan Maget 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Počet stran: 189 
Tuto knihu bych doporučil Jankovi, protože má rád takovéhle 
příběhy. 
Žánr: dobrodružná literatura 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji osm 
večerů. Je zajímavá dějem a vyprávěním. Je v ní málo obrázků. Dobře se čte, 
velmi se mi líbila. 
Stručný děj: Do svých čtrnácti let byl Jay Berry nejšťastnějším klukem na světě. 
Bydlel se svými rodiči, s dědečkem a se svou sestrou v Oklahomě a měli pozemek 
v Missouri. Neměl žádnou starost a myslel si, že pro něj není těžké vyrůst. Všechno 
mu vycházelo až moc, pak se ovšem zapletl s opicemi a bohužel do toho zatáhl 
i svého dědečka a moc ho to mrzelo, protože byl s dědečkem kamarád a dědeček 
mu hodně pomáhal. Pak řekl Rowdymu, jeho psu, ať mu s těmi opicemi pomáhá. 
Potom na tom byl hůř než jeho dědeček a naštval se na všechny na opice. Byl 
rozzlobený na sebe i na dědečka, zkrátka na všechno na světě, takže nechtěl ven 
z domu. A jak to dopadne, vám neřeknu, abyste měli nějaké překvapení, až budete 
tuto knihu číst. 
Jay Berry, dědeček, maminka a tatínek jsou hodní, protože pomáhají druhým 
a nikomu neubližují. 
 

Rumcajs 

Vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 1987. 
Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Radek Pilař 
Je to pohádka. 
Rumcajs a Manka jsou spravedliví, kněžna Majolena, 
knížepán a strážník Fištula jsou zlí, protože chtějí zničit 
Rumcajse. 
Zajímavé jsou obrázky a maličké vtípky v knize. 
Kniha se dobře čte a je pěkná. Doporučil bych ji Pavlíně, protože má ráda pohádky. 
Tato kniha je určena čtenářům od šesti let. Četl jsem ji šest večerů. 
Pohádky: Jak se švec Rumcajs stal loupežníkem, Jak Rumcajs přestřílel knížepánovy 
kanonýry, Jak Rumcajs zavřel knížepána do věže, Jak dal Rumcajs Mance sluneční 
prstýnek, Jak šel Rumcajs pro červené jablko, Jak Rumcajs utopil draka, Jak si 
Rumcajs koupil novou pistol, Jak šel Rumcajs na dýně, Jak Rumcajs dostal Manku 
z vězení, Jak Rumcajs potkal pruského jenerála. 
Stručný děj: Švec Rumcajs má maličký krámek v Jičíně, kde šije boty. Jednou si ho 
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zavolá starosta města a ten má hrozně veliké nohy a byl na ně moc pyšný. Rumcajs 
mu řekne, že už viděl větší nohu než má starosta. Starosta ho za to vyhodil, zavřel 
mu jeho krámek s botami a nechal tam dát ceduli: Pro urážku starostovy nohy 
nadosmrti zavřeno. Tak se Rumcajs vydal do lesa Řáholce hned vedle Jičína. Pak 
tam šel starosta na houby, ale nic nenašel, protože mu je Rumcajs všechny 
vysbíral. Za nějakou dobu si Rumcajs našel hospodyňku Manku a žilo se jim dobře 
až na to, že mu někdo ten poklidný život občas kazí. 
Kniha má 163 stran. 

 

O zvířátkách pana Krbce 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Počet stran: 78 
Autor: Stanislav Havelka 
Ilustrátor: Vladimír Renčín 
Knihu jsem četl tři dny. Nejvíce mě zaujala dějem a obrázky. 
Charakteristika jednajících postav: pan Krbec je spravedlivý. 
Kokeš je ospalec a kůže líná, dřímal, šlofíčkář a ohnipa. 
Kniha patří mezi pohádky. Je zajímavá dějem a obrázky. Mně 

se líbila. Doporučil bych ji Pavlíně, protože má ráda pohádky. Je určena pro děti od 
šesti let. 
Názvy kapitol: Osudné rozhodnutí, Pavučinová růženka, Boj o Kulíkov, Spadla 
z nebe, Nové dobytí Kulíkova, Kokeš se smiřuje s Kocandou, Rumprecht dostal 
nápad, Detektiv Kukula ví, jak na to, Kokeš a varhany, Trampoty s oblečením. 
Stručný děj: Je jeden šedesátiletý pan Krbec a má kocourka Kokeše. Procestoval 
s ním hodně míst. Berou ty místa podle abecedy a jednou se pan Krbec Kokeše ptá, 
jaké je písmeno po J a Kokeš nato Ď, prý se říká P-O-J-Ď. Pan Krbec říká, že je to 
trdlo. Bydlí s nimi i teta Klotylda s kozou Kló. Jednou se však objeví teta Klotylda 
a koza Kló ve dveřích. To byl cajmrsk. Proto se pan Krbec rozhodl, že se s Kokešem 
vydají pryč. Tak šli, až došli na hrad Kulíkov. Potkají sovu a ta panovi Krbcovi 
povídá, že hrad potřebuje kastelána a pan Krbec se jím stane. Ubytuje se na hradě 
a zažijí spolu mnoho dobrodružství. 
 

Příběhy včelích medvídků 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros, a.s. Praha, v roce 
2002. 
Počet stran: 83 
Autor: Jiří Kahoun 
Ilustroval: Ivo Houf 
Knihu jsem četl dva dny. 
Kniha patří mezi pohádkové knihy. Je zajímavá 

postavami, které v ní vystupují. Velmi dobře se čte a jsou v ní hezké obrázky. 
Doporučil bych ji Markovi, protože příběhy viděl jako večerníček a myslím, že si ji 
chce také přečíst. Je určena pro děti od pěti let. 
Názvy kapitol: Spavá, Spalničková, Ubrečená, Počítavá, Zdravivá, Řešátková, 
Pavučinová, Vzdychavá, Strašidlová, Smůlová. 
Charakteristika postav: Čmelda je neposlušný a chytrý, Brumda je rozvážný a taky 
trochu zlobivý, maminka je přísná a starostlivá, Pučmeloud je zlý a krade. 
Stručný děj: Je jednou jedna maminka a ta má dva synky Čmeldu a Brumdu. 
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Čmeldovi se nechce moc z postýlky, ale je pracovitý. Oba jsou hodně pracovití, 
a proto si je maminka nemůže vynachválit. Mají spoustu kamarádů a s nimi 
prožívají plno dobrodružství. Například jim pomohli vyhnat Pučmelouna 
z chaloupky, když tam u nich kradl. Další dobrodružství zas bylo, že letěli 
k sousedům na návštěvu, protože se jim narodilo miminko a nebo se Čmelda učil 
zdravit a když se to naučil, zdravil pak ze všech nejlépe. 
 

Pipi Dlouhá punčocha 

Napsala: Astrid Lindgrenová 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s., Praha, 2001. 
Počet stran: 270 
Je to pohádka. 
Kniha je zajímavá obrázky a dějem. Líbila se mi a dobře se čte. 
Doporučil bych ji všem, kdo mají rádi pohádky, například Pavlíně. 
Je určena pro čtenáře od sedmi let. 
Názvy kapitol: Pipi se nastěhuje do vily Vilekuly, Pipi je píditel a popere se, Pipi si 
hraje s policisty na babu, Pipi jde do školy, Pipi vysedává na brance a leze po 
stromě, Pipi uspořádá výlet, Pipi jde do cirkusu, U Pipi jsou zloději, Pipi v kávové 
společnosti, Pipi zachránkyně životů. 
Tuto knihu jsem četl pět dnů. 
Charakteristika postav: Pipi je srandovní, takovej poděs, umíněná, neomalená, ale 
je hodná. Tomy a Anika jsou hodní, rozumní a rozvážní. 
Stručný děj: V jednom městečku žijí dvě děti, Tomy a Anika. Vedle nich je 
opuštěná vila Vilekula a přejí si, aby se tam někdo nastěhoval s dětmi. Jednoho dne 
se tam nastěhuje jedna devítiletá holka jménem Pipi Dlouhá punčocha. Ty děti se 
s ní rychle seznámí a ptají se jí, kde má tatínka a maminku, ona jim říká, že má 
maminku andělem a tatínka králem černochů a že s ním procestovala skoro celý 
svět. Pipi je totiž hrozně zvláštní dítě, protože má hrozně velkou sílu, takže unese 
klidně i koně. Jednoho má taky Pana Nilsona, to je opice. Pipi s Tomym a Anikou 
zažije velké dobrodružství a mnoho pěkných zážitků, zkrátka mají se dobře. 
 

Robinson Crusoe 

Autor: J. V. Pleva, D. Defoe 
Ilustrace: Zdeněk Burian 
Vydala Olympia, Praha, roku 1990. 
Počet stran: 252 
Žánr: dobrodružná literatura 
Kniha je zajímavá hlavně svým dějem. Má také pěkné obrázky, ale 
čte se hodně pomalu. Doporučil bych ji Jankovi, protože má rád 
takové příběhy. 
Řekl bych, že kniha je určena pro čtenáře od devíti let. 
Názvy některých kapitol: Robinsonovo dětství a jeho útěk z domova, První cesta po 
moři, Mořská nemoc, Bouře, Ztroskotání lodi, Osudná náhoda, která rozhodne, že 
se Robinson z cesty domů již nevrátí, Cesta do Afriky na Guinejské pobřeží, 
Přepadení námořními loupežníky, Robinson upadne do zajetí, Robinson otrokem. 
Charakteristika postav: Robinson je odvážný, umí přežít a taky trochu umíněný. 
Maminka je hodná a pozorná. Tatínek nedává Robinsonovi žádnou volnost, plánuje 
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mu život. Pátek je odvážný a silný. 
Knihu jsem četl měsíc. 
Stručný děj: Je jeden německý obchodník, který se jmenuje Kreutzaner. 
Odstěhoval se do Anglie, do Yorku a založil si tam rodinu. Angličané komolili jeho 
jméno, a tak mu říkali Crusoe. Když se mu roku 1642 narodil třetí syn, dal ho 
studie, protože měl výbornou paměť a myslel si, že z nadaného synka bude mít 
státního úředníka. Ale v tom se mýlil, neboť jeho syna zajímaly hlavně lodě. A taky 
se mu to jednou poštěstilo. Vyjel s kapitánem Martinem a jeho posádkou. Ještě ten 
den dostal mořskou nemoc a ptal se Martina, co to je. On mu řekl, že se mu to 
stávalo také a ať si jde lehnout. Druhý den už mu bylo dobře a pěkně si užíval 
krásného dne i třetí den. Čtvrtý den se spustila velká bouře. Loď přepadnou lupiči 
a Robinson upadne do zajetí. Je otrokem, ale podaří se mu uniknout, je zachráněn 
na moři lodí, která míří do Brazílie. Bohužel tu loď potkala také bouře, narazila do 
skály a ztroskotala. Robinson vyšplhal po skále na ostrov, kde nikdo nebyl. Vyrobil 
si kalendář, našel si pěknou jeskyni a ochočil si zvířata. Také si ušil oblečení 
a vyrobil zbraně. Jednou, když měl vše k životu zařízeno, uviděl kánoe v nich byli 
divoši. Měli zajatce a ten se pokusil utéct, když byli na pevnině. Okamžitě se za 
ním pustili dva divoši, jeden se trochu opozdil. Když už ho téměř dohnali, pomohl 
mu Robinson a oba divochy zabil. Ostatní divoši odpluli. Robinson dal bývalému 
zajatci jméno podle dne, kdy ho zachránil a to byl pátek. Skamarádil se s ním 
a udělal ho téměř Evropanem. Jednou k ostrovu připlula loď a ta Robinsona a Pátka 
odvezla po 11 letech do Yorku. Robinson zašel okamžitě domů. Tam seděla už 
jenom matka, protože otec bohužel umřel. Robinson a matka se nádherně přivítali. 
Pak Robinson a Pátek pokračovali v otcově obchodu, oba se oženili a měli děti. 
Kniha je poučná v tom, že je někdy lepší poslouchat rodiče a nestát si na své hlavě 
a nebýt umíněný. 
 

Nejkrásnější pohádky o čertech 

Autor: Jan Vladislav 
Ilustrátor: Karel Franta 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s., Praha, roku 1997. 
Počet stran: 59 
Žánr: pohádky 
Kniha je zajímavá moc krásnými obrázky. Velmi dobře se 
čte. Obsahuje nepříliš známé pohádky o čertech. 
Doporučil bych ji Markovi, protože má rád takové 

pohádky. 
Kniha je určena pro čtenáře od sedmi let. Četl jsem ji čtrnáct dní. 
Charakteristika postav v pohádce Jak Pakala a Tandala napálili čerty: lucifer 
Skaraotský je zlý, pořád něco lidem vyvádí. Malinký Míša je chytrý, radí luciferovi. 
Pakala a Tandala jsou chytráci, vše čertům zkazí. 
Další pohádky: Proč blesk neudeří do kovárny, Kouzelné dary, O mlýnku, který mele 
na dně moře, Čert a Káča, O rychtářovi a čertovi, Náhrobek, Čert čeledínem, 
Anděl, O zakletém mlýně. 
Stručný děj: Jeden den vládce pekla Skaraotský přemýšlel, co těm lidem má 
udělat. Řekl čertům, aby něco vymysleli. Ať se snažili sebevíc, na nic nepřišli. 
Lucifer se rozzuřil. Ale ozval se malinký čertík Míša a ten Skaraotskému řekl, že 
uspořádají hostinu pro lidi, ale dají jim hrozně veliké příbory. Ovšem nesmí se tam 
objevit Pakala a Tandala, ti taškáři by jim to prý vše zkazili. Tak tedy uspořádali 
hostinu. Lidé přišli, ovšem za chvilku přišli Pakala s Tandalou, sedli si naproti sobě 



- 16 - 

a začali se krmit navzájem. To ale čertům smích přešel a vládce pekla Skaraotský 
se hrozně naštval, jak mu to zase nevyšlo. 
 

Pohádky pro vlčata 

Autor a ilustrátor: K. T. Neuman 
Vydalo nakladatelství Leprez, Praha, 1995. 
Počet stran: 157 
Jedná se o akční pohádky. 
Charakteristika postav: Vlčata jsou odvážná a trochu zběsilá. 
Pětinoha je přísný a chytrý. Starosta města je rozumný 
a rozvážný. 
Kniha je zajímavá svým dějem, protože je malinko drsnější. 
Obsahuje pěkné obrázky a dá se dlouho číst. Doporučil bych ji Jankovi, protože má 
rád takové příběhy. Je určena pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Názvy kapitol: Vlčata a drak, Čumbelinka, Bílá pohádka, Tajemství Velikého Mzima, 
Středověká romance, Nespokojenci, Olympijská idyla, Strašidlo na hradě 
Ďáblickém, Divoká vlčata, Nezbedná pohádka. 
Jednoho dne se na pískovém svahu, kde měla vlčata klouzačku, usadil drak. Vlčata 
se tam honem hnula, ale Pětinoha okamžitě zařval zpět a zeptal se jich, jestli 
chtějí, aby je drak roztrhal. No tak se vrátili. Pětinoha jim ještě řekl, aby se koukli 
na jeho šestou nohu, že neuvidí nic, protože mu ji ukousl drak. Tak se uradili, že 
zajdou za starostou. Ten rozhodl, že jámu, ve které je drak, zasypou. Začali tedy 
házet kameny dolů na draka, ale za chvíli hodil drak všechny kameny zpět. Spoustu 
dětí zranil, zlomil jim třeba nohy. Děti rychle utekly od jámy a za chvíli už tam byli 
jenom doktoři. Pak vlčata bez dovolení vycpala vlče jako jsou oni. Dali ho na 
provaz a na háček od rybářského prutu. Pětinoha hodil vycpané vlče před draka 
a začal s ním hýbat. Vypadalo jako živé. Drak se probudil a chramst. Vtom začala 
vlčata tahat za provaz, který se zasekl drakovi za krk. Tahali a vytáhli ho na větev 
stromu. Pak všichni slavili, jak vlčata přemohla draka. 
Chtěl bych být na místě vlčat, protože prožívají trochu nebezpečnější příhody. 
 

Bohové a faraoni 

Autor: Jiří Tomek 
Ilustrátor: Jindra Čapek 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros a. s., Praha roku 
2005. Má 139 stran. 
Kniha je o bozích ve starověkém Egyptě. Vypráví o stvoření Egypta a kdo mu vládl. 
Jsou v ní pěkné obrázky. Doporučil bych ji všem, kdo mají rádi starověký Egypt, 
například Markovi a Pavlovi. Je pro čtenáře od devíti let. 
Názvy kapitol: O plavbě královny Kleopatry a prince Kaisariona po řece Nilu, O tom, 
jak podle Egypťanů vznikl svět, Jak moudrá Eset oklamala Rea, O dobrém Usirovi, 
věrné Eset a zlém Sutehovi, O souboji Hora se Sutehem o egyptský trůn, Pravda 
a lež, O trosečníkovi na čarovném ostrově, Lotos a papyrus, O dvou bratrech, Sedm 
hladových let. 
Knihu jsem četl jeden měsíc. 
Nechtěl bych být v Reově kůži, protože má hodné nepřátel. Zaujalo mě, jak bůh Re 
má tak velkou moc, jak se bohové sešli a jak se bohyně války opila. 
Charakteristika postav: Re je hodný, stvořil svět. Eset je chytrá, oklamala Suteha. 
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Suteh je zlý, chce zabít Hora. Usir je hodný, radí Horovi. Hor je statečný, nebojí se 
Suteha. 
Žánr: starověké báje a pověsti 
Kapitola O tom, jak podle Egypťanů vznikl svět 
Od nepaměti byl v prostoru jen chladný oceán a v něm bůh pravodstva Nun. Měl 
lidské tělo a obrovskou žabí hlavu. V oněch pradávných dobách nebylo ničeho, 
jenom oceán a bůh pravodstva Nun. Nebyl ani vzduch a ani slunce. Jenom Nun 
pamatuje na to, když se v jeho vodě objevil bůh slunce Re, který sám sebe stvořil. 
Nun nikoho neviděl, ale někoho cítil. Pak se Re objevil jako malé dítě, najednou 
dorostl do muže. Měl lidské tělo a sokolí hlavu. Pak bůh slunce Re začal tvořit: 
objevilo se slunce, byl vzduch, začala růst z moře země, lidé a pyramidy. Také 
svoje děti. Po nějaké době se objevilo i zlo. 
 

České pověsti 

Autor: Martina Drijverová 
Ilustrátor: Dagmar Ježková 
Vydalo nakladatelství Sid a Nero Praha roku 2002. 
Počet stran: 32 

Kniha je určena pro začínající čtenáře. Doporučil bych ji Tomáši Zumrovi, protože 
ještě neumí moc číst. 
Kapitoly: Praotec Čech, Silný Bivoj, Libuše a Přemysl, Bruncvík, Král Ječmínek, 
Karlův most, Kouzelník Žito, Blaničtí rytíři, Faustův dům, Dalibor. 
Vybral jsem si kapitolu Praotec Čech. Chtěl bych být Čechem, protože objevil 
novou zemi. 
Charakteristika postav: Čech je hodný, chrání lidi. Lech je hloupý, neměl odcházet 
od bratra. Všichni ostatní jsou důvěřiví, věřili Čechovi. 
Jednou se Čech a jeho bratr Lech rozhodli, že půjdou s ostatníma hledat novou 
zemi, protože v té zemi, ve které teď byli, se pořád kradlo a bojovalo. Tak vyrazili, 
ale kam došli, všude už někdo byl. Pak už toho měli dost, a tak se poblíž hory 
připravili k spánku. Ráno se jako první probudil Čech a řekl si, že vyleze na horu 
a rozhlédne se, kudy dál. Když došel až na vrch, zvolal: „No to je nádhera.“ Všude 
všechno kvetlo a bylo toho tam všeho dost. Ale co je nejdůležitější, že zde nebyly 
žádné známky po lidském obydlí. Hoře dali jméno Říp a zemi dali jméno Čechy. 
Jenom Lecha mrzelo, že všechnu slávu sklidil jeho bratr. Tak vzal svoji rodinu 
a vyrazil hledat ještě jinou novou zemi. Jediné, co víme, že žádná země se 
nejmenuje Lechy. 
Knihu jsem četl po chvilkách dva týdny. 
Žánr: pověsti 
Kniha je zajímavá hlavně moc hezkými obrázky a tím, že některé pověsti nejsou 
celé. Moc se mi líbila hlavně kvůli obrázkům a že se rychle čte. 

 

Tomáš Kloboučník 

Přístav volá 

Autor: Jaroslav Foglar 
Ilustrace: Marko Čermák 

Vydavatel: Nakladatelství Olympia Praha, 2005 
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Počet stran: 110 
Žánr: dobrodružná kniha 
V této knize popisuje spisovatel život jednoho chlapce, 
který touží po kole a velkém dobrodružství. Jednou se 
procházel po městě, až došel do přístavní čtvrti, nejstarší 
ve městě. Tam se seznámil s partou kluků, kteří podnikali 
různé výpravy, ale ne vždy to bylo v pořádku. Jiří však 
toužil se seznámit s Láďou, kterého parta pronásledovala a 
mlátila. Dlouho se mu to nepodařilo. Konečně se jednoho 
dne setkali a začali se scházet. Láďovi se vše dařilo. Jiří 
začal Láďu ve všem napodobovat. Jednou mu Láďa řekl, že 
jeho cílem je žít jako aristokraté modrým životem. Jiří si umínil, že bude tak žít 
a snažil se plnit vše, co si dal za úkol. A opravdu se mu začalo dařit ve škole, sportu 
i doma. 
Kniha je určena pro děti od deseti let. četl jsem ji šest týdnů. 
Kapitoly: Jiříkův odchod, Paní zábranská, Cesty za přátelstvím. 
Knihu bych doporučil Páje Drápalíkové, protože má ráda takovéto příběhy. 
Postavy: Jirka - má na sobě modré kalhoty, má hnědé oči. Je s ním legrace. 
Kniha je zajímavá tím, že kluci hledají sešit a prožívají při tom spoustu 
dobrodružství. Chodí spolu na výlety a i tam na ně čeká dobrodružství. 
 

Julie na koňské farmě 

Autorka: Christian Gohlová 
Ilustrovala: Magdalena Martínková 
Kniha byla vydána v nakladatelství Albatros v Praze roku 
2002. Četl jsem ji čtrnáct dní. 
Počet stran: 125 
Pro čtenáře od deseti let. 
Hlavní postavy: pan Holthoff, Julie, Petra, Maks. Julie má na 
sobě modré šaty, Petra nosí kalhoty a tričko, Maks má 
montérky. Julie jezdí na koni koňské závody. Je vždy první, i když někdy z koně 
spadne. 
Názvy kapitol: Hurá mám koně, Scheckerovi poníci, Těžká rána, Spousta potěšení. 
Doporučil bych ji všem, kteří mají rádi koně a chovají je. 
Jedná se o román. Kniha je zajímavá tím, že obsahuje srandičky - třeba kůň se Julii 
vykadil na nohu. 
Kniha se dobře čte, přestože má malá písmena a moc pěkné ilustrace. Doporučil 
bych ji Hanče, protože ta má ráda zvířata. 
 

Křeček drží dietu 

Autorka: Lucie Danielová 
Ilustrovala: Jitka Walterová 
Kniha byla vydána v nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Četl jsem ji zhruba pět dnů. 
Počet stran: 135 
Je doporučena pro čtenáře od devíti let. 
Hlavní postavou je Mandy, dále tu vystupují paní Hopeová 
a Stempelová. Mandy je chytrá holka, zábavná. Ví hodně 
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o zvířatech. 
Kniha je zábavná a legrační, ale i dobrodružná. Doporučil bych ji Tomášovi 
Zumrovi, protože má rád zvířata. 
Školačka Mandy má ráda zvířata. Hodně o nich také ví. Není divu, vždyť její rodiče 
jsou zvěrolékaři a mají veterinární ordinaci. Dívka v příběhu podnikne vše pro 
záchranu malého křečka, který nechce žrát. Mandy už začínají prázdniny a dostala 
na starost školního křečka. Musí se o něj starat, a to zrovna v létě, které je tak 
rušné. Křeček nesnáší hluk, a proto hvízdá. Na louce u vesničky, kde Mandy žije, 
začíná letní tábor. Spousta Mandyiných spolužáků odjíždí pryč, například Jirka jede 
do Alp, James na Moravu k tetě a babičce. Mandy ale není smutno, protože tu má 
svého mazlíčka křečka. 
Kniha se mi velmi líbila, přečetl jsem ji celou. 
Přiřazení k žánru: dobrodružné povídání. 
Tuto knihu jsem si vybral, protože si rád čtu o zvířatech. Líbilo se mi, jak se děti 
o křečka staraly a jak on jim vyvedl každou chvíli nějakou laškovinu. 
 

Péťa bude koukat 

Knihu vydalo nakladatelství Amulet s.r.o. Praha v roce 2002. Má 
106 stran. Napsala ji Nataša Tanská a ilustrovala Kateřina 
Bittmanová. 
Kniha je zábavná a trochu i poučná. Zaujalo mě v ní, že Jirka 
zjistil, že se měl učit víc německy, protože se s Annke těžko 
domlouval. 
Kniha se mě líbila. Doporučil bych ji mladším dětem. Je určena 
pro děti od sedmi let. Četl jsem ji čtrnáct dní a přečetl jsem ji 
celou. 

Děj je o chlapci Jirkovi, který jel s maminkou na dovolenou do Německa. Pozvali je 
Hartlovi, kteří měli pěkný dům a velkou zahradu, která končila u jezera. Než 
odjeli, přinesl mu jeho kamarád Petr láhev, ve které byl pulec a sdělil Jirkovi, že 
mu strýc řekl, že z pulce může být i vodník. V Německu dal Jirka láhev do jezera. 
O prázdninách se seznámil o prázdninách s holčičkou Annke, se kterou čekali, až se 
pulec promění. Nakonec když odjížděli, mu pan Hartl vysvětlil, že vodník není 
a klonovat tak, jak si to Jirka myslel, nepůjde. Z pulce se klonováním může stát 
jenom žába. 
Kniha patří mezi dobrodružné povídky. Doporučil bych ji Haně Kropáčkové, protože 
má ráda zvířata. 
v této knize je hlavní postavou kluk, který se jmenuje Jiří. Učí se německy, protože 
pojede do Německa s maminkou. Žije jen s maminkou. Ta je na něho hodná. Má 
kamaráda Petra, se kterým si hraje. V Německu bydlí u Hartlů. Paní Hartlová je 
výborná kuchařka a pan Hartl má truhlářskou dílnu, kam Jirka rád chodí. U jezera 
se seznámil s dívkou jménem Annke, se kterou se chodí koupat. S svojí mamkou 
a maminkou Annke chodí mlsat do cukrárny. Mají také dva nepřátele - kluky, 
kterým Jirka říká kšilťáci. 
 

Modrá rokle 

Knihu vydalo nakladatelství Olympia Praha v roce 2004. Má 174 stran. Je určena pro 
čtenáře od deseti let. 
Autor: Jaroslav Foglar 
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Ilustrátor: Miroslav Schonberk 
Žánr: dobrodružná kniha 
Kniha pojednává o partě kluků, kteří si založili klub Saturn. 
Měli svoji klubovnu, ve které se scházeli. Bylo jich sedm: 
Roman, Olda, Barvín, Altar, Mirek a Denny. Byli stateční, 
ničeho se nebáli. Chodili do skal za město a tam objevovali 
spoustu zajímavých věcí. O prázdninách tu tábořili, sami si 
nakupovali, vařili. Jednou objevili krápníkovou jeskyni. Denny 
byl dopisovatel do místních novin, večerníku, kam psal o tom, 
co Saturn dělal. 
Kniha se mi líbila, klukům závidím jejich dobrodružství, která prožili. Doporučil 
bych ji všem mým kamarádům, určitě i jim by se líbila. Četl jsem ji dva týdny. 
Kapitoly: Ohrožená naděje, Týrání pod viaduktem, Nebezpečný pád, Zrada, 
Záhady, Nález a další. 
Zajímavost: obrázky v knize ukazují kluky při jejich výpravách za dobrodružstvím. 
Jedno odpoledne se kluci spustili do rokle na gumovém člunu, který přivázali lanem 
k břízkám. Najednou se venku přihnala veliká bouřka a vody přibývalo. Kluci 
nemohli zpátky a už v rokli neměli místo, kam se postavit. Najednou uviděli nahoře 
otvor, ke kterému začali šplhat. Když prolezli otvorem, posvítili si baterkami a co 
uviděli, jim vyrazilo dech - byla to krápníková jeskyně. Dostala jméno Saturn. 
Denny je velice hodný, někdy pomáhá i starým lidem. Barvín je lakomý, protože nic 
nepůjčí a nic nikomu nedá. Altar občas zlobí a pomáhá ostatním. 
 

Poplach v Kovářské uličce 

Napsal: Václav Řezáč 
Ilustroval: Josef Čapek 
Počet stran: 144 
Žánr: dobrodružné příběhy s dětským hrdinou 
Kniha je určena pro děti od deseti let. Vydalo ji nakladatelství 
Československý spisovatel v Praze roku 1981. 
Charakteristika: František Severin je třináctiletý mladý 
chlapec, hlavně spravedlivý, pan Bočan je lakomý, zvědavý 
a podvádí, pan Bílek je někdy srandovní a starostlivý. 
Knihu bych doporučil Hanče a Markovi, protože mají rádi dobrodružství. Mně se 
moc líbila hlavně proto, jak je Frantík spravedlivý. V této době bych ale nechtěl 
žít. Doporučoval bych ji přečíst všem spolužákům, aby zjistili, že se děti vždycky 
neměly jako my. 
Kniha je zajímavá tím, že Frantík a jeho kamarádi chtějí potrestat pana Bočana. 
Četl jsem ji jeden měsíc. 
Názvy kapitol: Pan Bočan hledá pachatele, Objevuje se zelená knížka, Kradené 
lusky a strážník, Frantíkovo rozhodnutí, Noční výprava, Zelená knížka zmizela, 
Kocouří dráp a další. 
Děj se odehrává po první světové válce. Frantík bydlí u svého dědečka. Když byl 
malý, umřeli mu rodiče, proto šel bydlet k dědečkovi a s ním prožívá svůj život. 
Lidé v té době neměli moc peněz a chodili nakupovat potraviny, na které neměli na 
zaplacení. A hokynář Bočan jim dluh psal do knížky, vždycky si připsal nějakou 
korunu navíc. V obchodě mu pomáhal Frantík Severin. Když zjistil, jak Bočan 
okrádá chudáky, chtěl se zmocnit zelené knížky. Jednou v noci se pokusil dostat do 
obchodu, to se nepovedlo a tak tam hodil kočku a Bočan si myslel, že tam jsou 
zloději. Vzbudil svým křikem celou Kovářskou uličku. Když obyvatelé zjistili, co 
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vlastně způsobilo ten poplach, smáli se mu. Frantík využil situace a zelenou knížku 
vzal. Druhý den pan Bočan zjistil ztrátu zelené knížky. To ho hrozně rozčílilo, ale 
dát to strážníkovi se bál. Mohlo by se zjistit, že kupující okrádal. Frantík zase měl 
strach, že by ho vyšetřovali jako zloděje. 
 

Ohrožená plavba 

Napsala: Barbara Scholzová 
Ilustrace: Barbara Scholzová 
Názvy kapitol: Konečně prázdniny, Kapitán Vlk, Hladový 
ostrov, Okradený zloděj, Tajemství na toaletě, Lupa 
signalizuje, Přítel nebo nepřítel. 

Knihu jsem četl jeden měsíc. Je určena pro čtenáře od devíti let. Má 118 stran. 
Doporučil bych ji Pavlovi, protože má rád detektivky. Je zajímavá tím, že v ní je 
přiložena kouzelná lupa. Je moc pěkná, chtěl bych si přečíst další díly. 
Žánr: dobrodružná literatura 
Knihu vydalo nakladatelství Fragment Praha v roce 2008. 
Jednoho krásného dne Agáta a Lupa přišli do školy a dozvěděli se, že mají jet na 
školu v přírodě lodí. Lupa řekl: „Lodí, hlavně to ne. A kdy se pojede?“ Ono se jede 
za týden. A týden uplynul jako voda. Jeli do přístavu a tam na ně čekala menší loď. 
Michal musel jít jako první ze všech. Děti slušně pozdravily a kapitán se jim 
představil, byl to kapitán Vlk. A pak vypluli na pustý ostrov. A pak pluli na další 
ostrov, kde bylo moc vlhko a mokro a také moc bažin. Při putování po ostrově 
zaslechli nějaký zvuk - byl to hejkal. A v tu ránu zaslechli indiány. Odhrnuli roští 
a za ním skutečně byli indiáni a jejich zajatec Petr. Hned za ním šli a řekli 
náčelníkovi, ať ho hned pustí. Okamžitě běželi do lodi a odpluli z přístavu domů. 
Agáta je hodná, Lupa starostlivý, Michal hodně lakomý a zlý, Roman starostlivý 
a kapitán Vlk přísný. Agáta a Robert měli lupu, kterou viděli, co se děje za dveřmi. 
Věděli si rady v každé situaci. Jak se ukázalo, Roman a Petr byli vlastně lupiči 
a měli na ostrově schovaný lup. Michal pomáhal své sestře Šárce, která byla 
vedoucí výpravy. 
Tato knížka se mně líbila proto, že Richard a Agáta prožili velké dobrodružství. 
Nejen oni, ale i ostatní děti, které pluly na lodi, měli prožít pouze čtrnáct dnů 
prázdnin. 

 

Honzíkova cesta 

Napsal: Bohumil Říha 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Počet stran: 73 
Knihu jsem četl jeden měsíc. Je určena pro čtenáře od 
osmi let. Kniha se mně líbila - mně i mému bratrovi, 
kterému jsme jí s mamkou četli. Je zajímavá hlavně tím, 
že se Honzík nebál cestovat sám. 
Některé kapitoly: Babička posílá psaní, Ve vlaku, 

Dědeček veze Honzíka, Babička dostává kuličku, Vajíčko, Přišla koza, Honzíkův sen. 
Knihu vydalo nakladatelství Axioma Praha v roce 1993. Doporučil bych ji Hanče, 
protože má ráda příběhy. 
Maminka dostala dopis od dědečka a babičky, aby poslala Honzíka k nim do 
Koníkovic, protože se jim stýskalo. Maminka neměla čas odvézt Honzíka, proto ho 
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poslala samotného vlakem. Na nádraží čekal na Honzíka dědeček se psem Punťou. 
Babička dostala od Honzíka kuličku, protože zapomněl na dárek. Honzík pomáhal 
dědovi podojit kozu, potom si s dětmi vyrobil draka. Večer spal Honzík poprvé sám, 
takže nemohl usnout. Poté se mu zdálo, jak pouští draka a ten mu ulítl. Dědeček 
ukázal Honzíkovi v družstvu vepře a kozu. Pak si Honzík zahrál s Ferdou o kuličku 
a tu prohrál. Honzík se taky podíval do školy, kde se děti učili o kočce. On ji přinesl 
ostatním ukázat, ale kočka utekla. Honzík ji šel hledat a přitom usnul pod dubem. 
Nakonec pro Honzíka přijela maminka. Všichni kamarádi se s ním přišli před 
odjezdem rozloučit. 
Kniha se mi moc líbila a určitě bych ji doporučil i ostatním čtenářům. 
Hlavní postavy: Terezka, Viktor, Ferda, babička, dědeček, pes Punťa 
a pochopitelně Honzík. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pěkné ilustrace. 
Charakteristika jednajících postav: Honzík je hodný, hravý, milý malý chlapec, 
který jede za babičkou a dědou a u nich prožívá pěkné chvíle. Ferda je pyšný na 
sebe i na své kuličky, které vyhrál. Také se snaží podvádět. 
Žánr: příběh s dětským hrdinou. 
 

Vojta a medvěd Petr 

Napsala Věra Aldová. 
Ilustrace: Viktorie Chaloupková 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 1982. Má 102 
stran. 
Je o malém klukovi, který se jmenuje Vojta. Má kamaráda 
Františka a kamarádku Markétu. Má malého medvěda, se kterým si 
vypravuje a každému říká, že medvěd Petr vystupuje v cirkusu, se 
kterým jezdí po celém světě. V rodině žije maminka Kačenka, 
která pracuje v obchodě, tatínek Otakar, který je veterinář, babička Pavlína - ta je 
v důchodu a má auto trabanta, ve kterém děti občas vozí za kamarádkou na 
vesnici. Zde se seznamují s kozou, oslem, králíky a slepicemi. Děti se zde vyřádí. 
O Velikonocích jela celá rodina k tetě a strýčkovi na Šumavu. Vojta nevěřil tomu, 
že se tam dá ještě lyžovat. V Praze, kde rodina bydlela, bylo již jaro. Všude už 
kvetly kytičky a stromy se zelenaly. Ale strýc a bratranci ho vzali na hory, kde 
lyžovali. Ale najednou se obloha zatáhla a začal padat sníh. Nebylo vůbec vidět. 
Strýc vzal Vojtu na záda a šťastně dojeli k autu. Po rád kilometrech nebylo po 
sněhu ani památky. Tak se Vojta přesvědčil, že je na horách ještě pořádná zima. 
Kniha je zajímavá tím, že se v ní píše o celé rodině Nedvědových i o dětech a jejich 
zážitcích. Líbila se mi. Doporučil bych ji mladším kamarádům. Z naší třídy Tomáši 
Zumrovi, ten si rád přečte pohádky. Je určena pro čtenáře od sedmi let. Četl jsem 
ji jeden měsíc. 
Vojta má moc hodné rodiče, ti s ním chodí na procházku, jezdí se s ním koupat do 
bazénu, učí se s ním. 
Žánr: zábavná literatura pro malé děti 
Jedná se o docela hezkou knihu, ovšem určenou pro menší čtenáře. 
 

Kocourek Matýsek 

Knihu napsal Jaromír Červenka. 
Ilustrace: Jana Svobodová 
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Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze roku 2000. Patří 
mezi pohádkovou literaturu. Četl jsem ji tři týdny. Je 
určena pro čtenáře od devíti let. Doporučil bych ji 
Pavlovi, protože rád čte. 
Kapitoly: Jak to vlastně všechno začalo, Trápení Velkého 
lovce, Jméno na dárky z pohádky, Stěhování žabího 
národa, U ušáků v předsíni, Obrázek znamená děkuji, Jak 
veršují sovy, Kdo v domečku přebývá, Kam padají 

kocouři, Všude žijí kamarádi, Co našly děti a další. 
Na velikém kaštanu byl pavouk a kocourek Matýsek také vylezl na strom a lekl se 
pavouka, který tam měl velkou pavučinu. Kocourek spadl na zem a děti ho tady 
našly ležet. Vzaly ho do kočáru a vozily ho s sebou. Potom se kocourek uzdravil a už 
mu bylo dobře. Potom zase usnul a zdál se mu sen o tom, že byl králem a měl velké 
království, jak věštil a o třech kočičích královnách, které se prohlížely v zrcadle, 
pudrovaly a malovaly se. Probudil se se psem, u kterého spal. Na kocourka pršelo, 
a tak se schoval pod keř a mračil se a ježily mu chlupy. Neměl kam jít. Když 
přestalo pršet, šel přes vesnice u lesa a hrál si tam s králíky a pinkal si s myší hlínou 
přes jitrocel. Kocourka také unesla veliká sova. 
Knížka se mi líbila, protože je dobrodružná. Zajímavě se v ní popisuje 
dobrodružství zvířátek. 
Matýsek je hodný roztomilý kocourek, který má moc rád svého kamaráda. 
Čerti jsou zlí, protože unesli mlynáře. Kocourek je hodný, všem pomáhá. Děti jsou 
hodné, protože se staraly o kocourka. 

 

Hana Kropáčková 

Já Baryk 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 
1988. 
Počet stran: 61 
Jméno autora: František Nepil 
Ilustrátorka: Helena Zmatlíková 
Hlavní postavou je pes Baryk. 
Kniha je zajímavá tím, že pejsek je v každé kapitole čím 
dál srandovnější. 
Je určena dětem od pěti let. 

Počet kapitol: 11 
Názor na knihu: Kniha se velmi dobře čte, jsou v ní velká písmena a pěkné 
ilustrace. 
Lovecký pes Baryk v knize vypravuje veselé příhody o svých zvířecích kamarádech 
a o lidech. Každý příběh se odehrává v jednom měsíci v roce. 
Názvy kapitol: Já Baryk a má vlaštovka, Já Baryk a můj srnec, Já Baryk a můj 
bažant, Já Baryk a má vrána, Já Baryk a mé sýkorky, Já Baryk a můj zajíc, Já Baryk 
a můj ježek, Já Baryk a můj čáp, Já Baryk a můj šnek, Já Baryk a můj slepýš, Já 
Baryk a můj krtek, Já Baryk a má žába. 
Knihu bych doporučila Tereze Milčinské a Páje Drapalíkové, protože mají moc rádi 
zvířata. 
Druh literatury: příběh se zvířecím hrdinou. 
Já Baryk a můj slepýš: 
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Tak už je červen, měsíc hrom do škopků. V červnu chodí můj člověk s tou svou 
kosou po zahradě, jestli budou mít hodně sena, nebo málo sena. A jestli to počasí 
vydrží. Jednou navečer naklepá kosu, ráno vstane se slepicemi a dá se do kosení. 
Kosí a rozdává hromdoškopky. Nejdřív svolává hrom do škopku kvůli tomu, že za 
ním lezu do trávy a že ji urousám. Sednu si tedy na cestičku a on posílá 
hromdoškopky na mravence. Protože na každém kroku prosekne mraveniště a vrčí, 
že bude mít kosu za chvilku tupou jako poleno. Pak poštěkává na komáry, protože 
ho asi koušou nějak nevhod. Pak na vedro, protože se potí. 
Charakteristika: Baryk je chlupatý pes, má uší sklopené dolů, má modré oči, dlouhé 
drápy a huňatý ocas. 
Knihu jsem četla týden. 
 

Mach a Šebestová ve škole 

Kniha byla vydána v nakladatelství pro děti a mládež Albatros 
v Praze roku 1997. 
Autor: Miloš Macourek 
Ilustroval: Adolf Born 
Počet stran: 148 
Kniha se mi líbí, protože jsou v ní legrační obrázky. 
Postavy: Mach, Šebestová, paní Cibulková 
Kapitoly: Jak Mach a Šebestová získali utržené sluchátko, Jak Mach a Šebestová 
navštívili planetu Tip Tip, Jak Mach a Šebestová jeli s Jonatánem na školní výlet, 
Jak celá třída navštívila zoologickou zahradu, Jak vyléčili Kropáčkovu angínu. 
V knize Mach a Šebestová s Jonatánem zažívají mnoho dobrodružství s kouzelným 
sluchátkem. 
Kniha se mi moc líbí, jsou v ní legrační příběhy a pěkné obrázky. Doporučila bych ji 
Tereze, Honzovi, Vendulce a Páje, protože mají rádi legraci. Je určena pro čtenáře 
od pěti do třinácti let. 
Knihu jsem četla čtrnáct dní. 
Druh literatury: pohádkové příběhy 
V knize najdeme sedm příběhů, každý má jiný děj, ale hlavní postavy jsou vždy 
Mach, Šebestová a pes Jonatán. Se svým kouzelným sluchátkem zažívají různá 
dobrodružství. Třeba se nechají sluchátkem zmenšit a léčí kamarádovi angínu, aby 
mohl na školní výlet, nebo se nechají přenést do pravěku, kde získají údaje, jak žili 
lidé v době ledové. V dalším příběhu jsou hrdinové na psí planetě Ťap-ťap, kde 
zjistí, že člověk je sice pánem tvorstva, ale to ještě neznamená, že je moudrým 
pánem tvorstva. 
Charakteristika postav: Mach je žák 3. B, má hnědé vlasy, nosí brýle a žlutý šátek 
okolo krku. Šebestová je žákyně 3. B, má dlouhé rezaté vlasy s velkou červenou 
mašlí. Jonatán je hnědý dlouhosrstý pes, patří paní Kadrnožkové. 
 

Bruno, román psa 

Vydalo nakladatelství Egen v Praze roku 2001. 
Počet stran: 92 
Autor: Julius Matis 
Ilustrátor: Kubo Dvořák 
Zařazení k literatuře: příběh o psech. 
Hlavní postavy: pes Bruno je hodný, zbytečně neštěká; 
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Rej naopak pořád štěká a utíká. 
Zajímavosti: Je tu hodně zajímavých informací o rodině psů. 
Kniha je moc hezká, protože v ní vystupují psi. Doporučila bych ji těm, kteří mají 
rádi psy. Zvláště by byla vhodná pro Nikolu, protože má ráda knihy o zvířatech. Je 
pro čtenáře od osmi do sta let. Knihu jsem četla měsíc. 
Názvy kapitol: Narození, Výstava, Cesta domů. 
Baška ho jemně stiskla mezi pysky a zvedla ho, aby mi ho ukázala. Zmáčkla jsem 
spoušť a dvojportrét byl na světě. Tak vznikla první Brunečkova fotografie. Smečka 
Brunových sourozenců si často hrávala svoje divoké a zároveň něžné hry. 
Bruno je výstavní pes a má už nějaké diplomy. Jeho páníček ho fotil, aby měl 
památku na jeho život. Bruno hodně utíkal a pořád je v pohybu a chce si hrát 
s páníčkem, který s ním hodně chodí na procházku. Když venku prší, Bruno je vždy 
mokrý a když přijde domů, skočí na gauč a páníček mu vynadá. Taky ho cvičí, aby 
ho na procházce poslouchal. Bruno hodně rád spí a jí. 
Informace o autorovi: Julius Bruno Matis (1946) 
Žije na západním Slovensku u řeky Váh, kde se živí pěstováním kaktusů. V minulosti 
přispíval do kaktusářských časopisů, dnes píše knihu Jen tak o životě. 
 

Kočka v hrobce 

Autor: Lucy Danielsová 
Ilustrátor: Jitka Walternová 
Kniha patří k dobrodružné literatuře pro dívky. 
Postavy: Mendy je hodná i chytrá, má ráda zvířata. James 
je nejlepší kamarád Mendy, který nezkazí žádnou legraci a 
žádné dobrodružství. 
Počet stran: 124 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2006. 

Kniha je učena pro děti od devíti let. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Děj: 
Mendy s Jamesem se vydali hledat kočku Batšebu, která se ztratila po smrti svého 
páníčka. Oni ji hledají, protože ji mají rádi a chtějí se o ni starat jako její páníček. 
Mandy se poslední dobou zdají strašidelné sny o kočce, která se vždy ztratí 
v kostelní hrobce. Myslí si, že je to nějaké znamení, kde mají Batšebu hledat. 
Batšebu objeví a zažijí přitom mnoho dobrodružství, ale víc neprozradím. 
Kniha se mi líbila, protože je v ní hodně dobrodružství. 
Knihu doporučuji k přečtení všem spolužákům, hlavně Pavlovi a Sárce, kteří mají 
rádi dobrodružné knížky. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou pěkné obrázky a zajímavosti, které jsem ještě 
nevěděla. Mám k ní ještě jiné díly, které si hodlám také přečíst. 
 

Tobiáš Lolness 

Autor: Timothée de Fombelle 
Ilustrace: Francois Place 
Vydalo nakladatelství Baobab v Praze roku 2007. 
Počet stran: 291 
Žánr: dobrodružná fantazijní literatura 
Postavy: Tobiáš je hodný a chytrý, pomáhá mamince s vařením. 
Maminka je pracovitá a starostlivá, bojí se o Tobiáše. Tatínek je 
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vědec, má dobrodružnou povahu a dobré nápady. 
Kniha se dobře čte a má hezké obrázky. Je zajímavá třeba tím, jak Tobiáš postupně 
roste. Doporučila bych ji všem dětem i dospělým, kteří mají rádi fantazii, ve třídě 
třeba Honzovi, Michalovi a Pavlovi. Je určena pro čtenáře od deseti let. Četla jsem 
ji tři měsíce. 
Kapitoly: Štvanice, Sbohem vršku, Běh proti zimě, Eliša, Noční motýl, Stínčino 
tajemství, Nenávist, Nils, Amen, Kráter. 
Děj: Na jednom velikém stromě žijí malinkatí lidé. Měří přibližně jeden milimetr. 
Hlavním hrdinou je Tobiáš Lollnes, třináctiletý kluk, který žije s rodiči ve vršcích. 
Tatínek je vědec. Jednou udělá velký objev, ale zjistí, že by se dal zneužít ke 
špatným věcem. Odmítne ho zveřejnit. Celá rodina je vyhoštěna do Spodních větví. 
Všichni si myslí, že je tím potrestají. Ale to není pravda. Život je tam sice těžký, 
ale najdou dobré přátele a začne zde velké dobrodružství. Na přivítanou jim 
přátelé přinesli osm larvích jelit. A stali se tak velkými přáteli. Tobiáš později 
zjistil, že mají dceru, která je stejně stará jako on. Tobiášovi se moc líbila a měl ji 
moc rád. Zanedlouho měli svatbu, postavili si svůj barák a měli také plno přátel 
a možná tam žijí až dodnes. 
 

Julie na koňské farmě 
Autor: Christiane Gohlová 
Ilustrátor: Magdaléna Martínková 
Počet stran: 125 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2008. 
Kniha je pro čtenáře od deseti let. Doporučila bych ji Pavle, 
protože má ráda koně a já jsem si ji vybrala, protože mám 
taky ráda koně. 
Kapitoly: Den jako stvořený pro vyjížďku, Julie touží po 
poníkovi, Scheckerovi poníci, Spoustu potíží i spoustu práce, Divocí jezdci s.r.o., 
Hurá mám koně!, Probuzení ze sna, Tajfun, Prázdniny se Stormym, Těžká rána, 
Jiná stáj, Danny, Ilustrovaný slovníček jezdectví. 
Žánr: dívčí román. 
Julie je dívka, která má ráda koně a chodí do jezdecké školy. Maminka Julie je 
starostlivá, protože se bojí o Julii. 
Kniha je zajímavá tím, že je o koních a je v ní i spousta informací, které ke koním 
patří. Moc se mi líbí a chtěla bych si přečíst i jiné díly. Četla jsem ji od prosince do 
února. 
K vypsání děje jsem si vybrala kapitolu Probuzení ze sna: 
Julii skončily velikonoční prázdniny a musela vstávat ještě za kuropění a odvést 
poníky na pastvu. Pak honem do školy. Jednoho dne se Julie dopotácela do kuchyně 
a maminka se jí podívala na obličej a viděla samé pupínky. Řekla jí, ať se jde na 
sebe podívat do zrcadla. Věděla, že to jsou zarděnky. Tak jely spolu s maminkou 
k panu doktorovi. Poté honem do postele. Když se Julie vyléčila, jela okamžitě na 
statek za svým koněm Maxem. 
 

Já se vrátím, Cilko 

Vydalo nakladatelství Petra v Praze roku 2001. 
Počet stran: 135 
Autor: Zuzana Francková 
Kniha nemá ilustrace. 
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Žánr: dívčí román 
V knize vystupují: Eva je dobrodružná a má ráda zvířata, hlavně koně. Mirek je 
chytrý a má Evu rád. Adam je na vozíku. 
Kniha je zajímavá svým poutavým dějem. Líbila se mi, protože je o koních a je 
napínavá. Chtěla bych si přečíst i jiné díly z této edice. 
Doporučila bych ji hlavně své mamce, protože i ona ráda čte. Je pro čtenáře od 
deseti let. Knihu jsem četla o jarních prázdninách. 
Eva je patnáctileté děvče, které miluje koně. Má kobylku Cilku, na které závodí. 
Její nejlepší kamarádka Monika má taky svého koně. Jednou Eva udělala velkou 
chybu. Proto, aby vyhrála závody, Monice přiotrávila koně jedovatými kytkami. 
Když se to provalí, je po kamarádství. Ještě ke všemu se zhoršila ve škole. Její 
rodiče se rozhodli, že Cilku za trest odvezou, dokud se nezlepší ve škole. Eva je 
hodně smutná. Začne chodit na brigádu do jedné farmy. Majitel žil dlouho 
v Americe a doučuje ji angličtinu. Ostatní předměty se doučuje s kamarádem 
Mirkem, do kterého se zamiluje. Když už se zdá, že se vše vrátilo do starých kolejí 
a Cilka se konečně vrátila, Eva z ní spadla a poškodila si páteř. Zůstane na vozíku 
a odjede do léčebny, kde se seznámí s Adamem. Spolu zvládají těžké smíření se 
s osudem. Ale ještě než odjela do léčebny, slíbila Cilce, že se vrátí a budou spolu. 
 

Poník se ztratil 

Napsala Lucy Danielsová. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Ilustrovala Jitka Walter. 
Kniha má 117 stran. Četla jsem ji jeden měsíc. Je pro 
čtenáře od devíti let. 
Žánr: dívčí román 

Postavy: Mandy je hodná, protože pomáhá tatínkovi v zvířecí arše. Susan je 
nafoukaná, protože nesnáší Mandy a Jim je hodný, protože taky pomáhá v arše 
zvířat. 
Knihu bych doporučila Páje, protože by ji určitě taky zaujala.  
Jedná se o další příběh Mandy, dívky, která miluje zvířata. Její rodiče mají 
veterinární ordinaci „Archa zvířat“, ve které Mandy ráda pomáhá. Mezi své přátele 
počítá i poníka Prince, o kterého se stará. Jeho majitelé se však stěhují a musí 
Prince prodat. Mandy je z toho smutná. Tou dobou se k nim do vesnice přistěhuje 
stejně stará dívka Susan. Paní učitelka poprosí Mandy, aby jí ulehčila vstup do 
nového prostředí. Ale Susan se chová sobecky a je na všechny zlá. Později Mandy 
zjistí, že Prince koupil Susanin tatínek. Zdá se jí, že Princovi u nich není moc 
dobře. Poníkův stav se zhoršuje, špatně dýchá. I když je Susan na všechny zlá, 
Mandy zjistí, že je to kvůli jejím rodičům, kteří na ni nemají čas a ona je z toho 
smutná. Nakonec ale vše dobře dopadne. 
Kniha je zajímavá tím, že má pěkně zpracovaný děj. Líbila se mi, protože je o 
koních a že se Mandy stará o nemocná zvířata. 
 

Ryzáček 

Knihu vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1962. 
Kniha má 94 stran. 
Autor a ilustrátor: John Steinberk 
Žánr: dětský příběh s hlavním hrdinou 
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Postavy: Jody je hodný, ale i smutný, protože má 
nemocného koně. Billy Bazk je také hodný, protože 
pomáhá Jodymu s nemocným koněm. 
Kniha je zajímavá tím, že se desetiletý chlapec stará 
o nemocného koně. Doporučila bych ji Páje, Vendulínce 
a mamce a opět sestřenici Páje, protože mají rádi koně 
a taky rádi čtou. Je pro čtenáře od jedenácti let. Četla 
jsem ji měsíc. 
Kapitoly: Dárek, Veliké hory, Slib, Vůdce lidu. 
Kniha vypráví o tom, jak se malý a mladý chlapec stará o poníka, který jeden den 
zmokne a od té doby je nemocný. Jody chodí do školy, ale kvůli poníkovi se ve 
škole zhoršil. Billy Back poníkovi rozřízne bouli na hlavě a když se neuzdravuje, 
udělají mu dírku do krku, aby mohl dýchat. Gabilan je poník, kterého Jody dostal 
od Bila Backa jako dárek k narozeninám. Jody byl moc šťastný, že má poníka, 
kterého si vždycky přál. Staral se o něj jako o jiná zvířata, která na jeho farmě 
byla. 
Kniha se mi líbila, protože je o koních a četla ji mamka, když jí bylo jako mně. 
 

Pohádková babička 

Napsal Eduard Petiška 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. Je 
určena pro děti od šesti let. Četla jsem ji tři dny. 
Doporučila bych ji svému bratránkovi Lukášovi, protože v ní 
jsou velká písmena. Má 57 stran. 
kniha obsahuje deset kapitol: Prstýnek pohádek, O Bětušce, 
O Mařence, O Jarmilce, O Martince, O Pepičce, O Karličce, 
O Evičce, O Zuzance a Alenka jde spát. 
Ilustrovala: Kateřina Lovis 
Kniha se mi líbila, protože je krátká a jsou v ní pohádky o holčičkách. 
Kapitola o Bětušce, která bydlí s maminkou a tatínkem v malinkaté chaloupce 
u lesa: 
Tatínek je dřevorubec a Bětuška mu nosí oběd do lesa. Jednou maminka poslala 
Bětušku, aby tatínkovi donesla oběd a stavila se na malinách. Když šla Bětuška na 
maliny, potkal ji bílý králíček a chtěl jí něco ukázat. Bětuška šla za ním. Cestou 
lesem se Bětuška polekala, co se to stalo, protože tam nebyl les, jenom pařezy 
a kamenné skály. Objevil se myslivec a říká Bětušce: pokud chce zpátky les, má mu 
dát králíčka a les bude jako dřív. Bětuška králíčka nedala, a tak šli a potkala je 
vánice a vítr štípal jako mráz do tváří. Objevil se myslivec a povídá Bětušce, jestli 
chce kožíšek, ať mu dá králíčka. Bětuška chtěla říct, ať si ho vezme, ale potom 
řekla, že ho nikomu nedá. Druhý den došli do krásné zahrady, kde na ně čekal 
myslivec a řekl: pokud splníš dva úkoly, králíčka si vezmeš. Myslivec jí dal první 
úkol, ať mu přinese třináct růží, aniž by jim spadl jediný lísteček. Bětuška splnila. 
Druhý den musela Bětuška vyprat myslivci košili, aby byla bílá. Bětušce se povedl 
i druhý úkol a Bětuška se vrátila s bílým králíčkem domů. 
Kniha je zajímavá tím, že je docela krátká a jsou v ní zajímavé pohádky 
o holčičkách. 
Žánr: pohádky 
Postavy: Bětuška je nebojácná, protože nedala bílého králíčka myslivci. Myslivec je 
hloupý, protože jí dal lehké úkoly. 
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Vendula Nekutová 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 
2003. 
Napsal: Václav Čtvrtek Ilustrace: Bohumil Šiška, Ladislav 
Čapek 
Počet stran: 83 
Názvy kapitol: Jak Robátko odešel z lesa do lesa, Jak medvěd 
Hromburác kácel a zas sázel, Jak pan Kotrč poslal krtky, Jak si 
Jozefka natrhla divnou svatební kytku, Jak pan Kotrč zasedl 
celou hájovnu, Jak se s Josefkou přetrhlo poslední zelené 

vlákýnko, Jak divoké prase Karbous napravovalo skalku, Jak zachránili Maršálka 
Šuchaje, Jak vodníku Barborovi dali jméno Bonifác, Jak pekli buchty a nevěděli, že 
jsou to stavební. 
Kniha je pro čtenáře od pěti let. 
Zařazení: pohádky. 
Hajný je hodný, protože pomáhá lesu spolu s jelenem Větrníkem. 
Knihu bych doporučila Páje, protože má ráda les. Je hezká a pěkně se čte. Já jsem 
ji četla jeden den. 
To byl les, zelený a pěkný na všecky strany. V tom lese stála hájovna, kde žil Hajný 
Robátko. Byl to spravedlivý myslivec. V pušce měl čisto a mušku měl rovnou, než 
stiskl kohoutek třikrát se rozmyslel. Ráno vycházel z hájovny, aby se podíval, jestli 
je v lese všechno dobře. Nejdřív se zastavil na pasece pod horou, kde Jozefka 
sázela stromky. Pak Robátko kráčel dál lesem. Druhé Robátkovo zastavení bylo pod 
samou horou. Potkávali se tam s mluvícím jelenem Větrníkem. Větrník byl kapitální 
jelen. Od lesa vedla cesta a na konci stál velký dům. Bydlel tam pan Kotrč, byl 
rostlý do koule. A peněz měl na všechno. Patřil mu taky ten les. Pan Kotrč měl i psa 
Heršpice. Pan Kotrč se chtěl vypravit na lov. Potkal jelena, jenže on to byl Větrník. 
Pan Kotrč chtěl jelene postřelit, ale nepovedlo se mu to, to hnízdo, co si už léta 
stavěli ptáci na stromě, pánovi Kotrčovi spadlo přímo na hlavu. Kniha je zajímavá 
tím, že jelen umí mluvit. 
 

Rok na vesnici 

Vydalo nakladatelství Svojtka v Praze roku 2000. 
Počet stran: 128 
Autor: Gisela Fischerová 
Ilustrace: Bob Bamton, Dieter Büsch 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní zvířata a je psaná 
většími písmeny. Je pěkná a zaujala mě. 
Doporučila bych ji Danče, protože má ráda zvířátka. 
Kniha je pro čtenáře od šesti let. Četla jsem ji týden. 
Kapitoly: Nové hříbě, Osedlaný kůň, Kůň, Ferdova 

dobrodružství, Pes, Kočičí rodinka se psem, Kočka, Polní práce na jaře, U sedláčků 
ve stáji, Krávy a zelí. 
Kniha patří mezi příběhy. 
Vystupuje tu dědeček, který je hodný a stará se o zvířata. Anička je taky hodná 
a pomáhá mamince se zahrádkou. František je trochu pohrkaný, ale pomáhá 
tatínkovi se sázením brambor. 
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V této knize si můžeme přečíst o tom, jak se žije na vesnici. Jeden den porodila 
klisna hříbátko. Byla moc šťastná a hned ten den učila hříbátko poznávat vesnici. 
Potom se narodilo devět koťátek. A pak se narodila slepici kuřátka a byla 
netrpělivá, protože pořád čekala, než se vylíhnou. Za chvilku se vylíhla a i slepice 
byla také šťastná. Hned druhý den šla s kuřátky na procházku. Jedno kuře chtělo 
zůstat u tatínka. Tak jich šlo devět. Jako první byla u štěňat, poté jich šlo jen osm. 
Potom jedno kuře zůstalo u hříbátek, takže dál jich šlo sedm. Další zastávka byla 
u ovcí, tam zůstalo pět kuřat a ostatní šla domů. 
 

Princezna Včelka 

Volně převyprávěla podle Antola France Eliška Janovská. 
Ilustrovala Jana Svobodová. 
Počet stran: 83 
Knihu jsem četla týden. Doporučila bych ji Páje Drápalíkové, 
protože má ráda jméno Včelka. 
Hlavní postavy: Jiřík, Včelka, král Lok. Jiřík byl hodný, protože 
pomáhal Včelce. Včelka byla taky hodná, protože nějaký čas 
pomáhala mamince. Král Lok byl trochu hodný i trochu zlý. 
Žánr: pohádka 
Po smrti hraběnky se syn Jiřík z Bílého hradu a Princezna Včelka z Červeného hradu 
skamarádili. Když byli na zámecké věži, ze které měli kouzelný rozhled, Jiřík 
rozhodl, že se vydají k tajnému jezeru. Včelka se vedle Jiříka nebála, cesta 
ubíhala, a tak si ani nevšimli, že slunce se začalo sklánět k západu. Jezero bylo 
plné krásných víl. Víly ale Jiříka unesly. Včelku unesli trpaslíci. Po sedmi letech 
vysvobodil král Lok Jiříka ze skleněného vězení víl a pustil také včelku, kterou 
celých sedm let věznil. Král oba dva zasnoubil, protože se měli rádi, požehnal jim 
kouzelným prstenem, který jim umožní se kdykoliv vrátit do říše trpaslíků. 
Knihu vydalo nakladatelství Axiom Praha v roce 2000. Je zajímavá tím, že tam je 
jméno Včelka. 
Kniha je určena pro čtenáře od šesti let, protože tam jsou velká písmenka. 
 

Dědečkovy pohádky 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1998. 
Autor: Jindřich Šimon Baar 
Ilustrátor: Miloslav Disman 
Kniha je pro čtenáře o pěti let. 
Obsahuje kapitoly Jak dal sedlák študýrovat vola, Újezdští 
zajíci, O mlsné koze, Jak ptáci volili krocana králem, O 
řepě, O modrém ptáčkovi, O starém psu a vlku. 
Charakteristika postav: koza je zlá, Kovařík je rozzuřený 
a hodný, Hanča je chytrá a hodná, Káča je hodná, Manka je hodná, vlk se bojí, ale 
je hodný, medvěd je hodný, liška je hodná, ježek je hodný a chytrý. 
Knihu bych doporučila Páje, protože má ráda zvířátka. Je zajímavá, protože v ní je 
málo obrázků. Je velmi pěkná a dobře se čte. Já jsem ji četla čtrnáct dní. 
Patří mezi pohádky. 
Vybrala jsem si pohádku o mlsné koze: 
Byl jednou jeden Kovařík, který měl tři dcery. Nejmladší byla Manka, o trochu 
starší byla Káča a nejstarší byla Hanča. Měli i kozu, která měla každý den o trochu 
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méně mléka. Tak jednoho dne řekl Kovařík Mance až přijde ze školy, tak má jít 
s kozou na pastvinu. Tak šla Manka odpoledne s kozou za vesnici na pastvinu a byla 
tam s ní až do večera. Když přišla z pastviny, šla spát, o půlnoci koza začala strašně 
mečet, tak k ní šel Kovařík a ptal se jí proč mečí. V tom okamžiku začala koza 
mluvit lidskou řečí a žalovala Kovaříkovi, že ji na pastvině přivázala Manka ke 
žlábku a šla si hrát s kamarádkami. Druhý den nařezal Kovařík Mance, že nešla kozu 
pást, ale šla si hrát s kamarádkami. Druhý den šla zase Káča s kozou na pastvinu 
a když se vrátili, koza zase o půlnoci začala mečet. A tak Káče nařezal taky a tak to 
bylo i s Hančou. Až tomu přestal Kovařík věřit a šel s kozou na pastvinu sám. 
O půlnoci začala koza zase mečet. A tak k ní šel Kovařík a ptal se jí, co zase mečí. 
Koza řekla, že ten den šel s ní nějaký stařeček a přivázal ji ke žlábku a odešel na 
pivo. Vtom Kovařík poznal, že koza lhala. Omluvil se jak Káče, tak i Manče a Hanče. 
A hnal kozu ven. Koza utekla do lesa a vlezla do liščí díry, kde spala liščí mláďata. 
Liška se vrátila, nesla potravu pro mláďata a viděla v liščí díře kozu. A tak zavolala 
vlka, chtěla, aby jí pomohl dostat tu kozu ven, jenže koza začala něco bečet a vlk 
se začal bát a tak odešel. A tak si liška pozvala silnějšího medvěda, ale ten se taky 
bál. Liška začala plakat a přišel k ní ježek. Ježek se zeptal lišky, co že se stalo. 
Plakala a tak chtěl lišce pomoci, liška mu řekla, ať dostane tu ošklivou kozu pryč 
z její liščí díry. A tak ježek popíchal kozu a koza vyběhla z díry pryč a ujal se jí 
nějaký pán. Kovaříkovi si nakonec koupili krávu. 
Kniha má 64 stran. 
 

O letadélku Káněti 

Knihu vydalo nakladatelství Axioma v Praze roku 2006. 
Počet stran: 90 
Autor: Bohumil Říha 
Ilustrátorka: Helena Zmatlíková 

Kniha je určena pro děti od šesti let. 
Knihu jsem četla měsíc. 
Je to příběh s dětskými hrdiny. 
Kapitoly: O zvědavé Anežce a o Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi 
Kociánkovi; Pepíček Sláma sleduje děti na cestě na letiště; O návštěvě hangáru, při 
které se náhle zavřou vrata a děti nemohou ven; O tom, jak se děti dostanou 
z hangáru a jak se začnou smát; O dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před 
hangárem kouří a pak z něho vyhání netopýra; O černém kastrůlku, který umožňuje 
dětem novou cestu na letiště; Podle dědy Kozelky se nesmí na letišti nic dělat; 
Pilot Hejduk a dvě větší letadla, Čáp a Sokol; O letadélku Káněti, které se dětem 
zalíbí na první pohled; O Vojtově prvním letu a o tom jak se poleká školník Vozáb 
a další kapitoly. 
Kniha je zajímavá tím, že tam jsou dlouhé názvy kapitol. Je pěkná a dobře se čte. 
Doporučila bych ji klukům, protože jsou v ní letadla. 
Charakteristika jednajících postav: Vojta je hodný, Anežka je hodná a krásná, 
Pepíček Sláma je hodný, ale i lakomý, dědeček Kozelka je starý a trochu zlý, pilot 
Hejduk je hodný, protože dá dětem letadélko Káně, pes Kociánek je hodný 
a chytrý, Vojtíšek je malý a hodný, babička z Koniklece je hodná a přátelská. 
Kniha je to o tom, jak se děti chtěly podívat do hangáru, ale náhle se za nimi 
zavřela vrata. V hangáru přemýšlely, jak by se dostaly ven. Pepíček Sláma objevil 
v hangáru okno a vykřikl: „Oknem, jó oknem se dostaneme ven.“ Tak šly za 
Pepíčkem a vylezly z hangáru. Vedle hangáru stálo letadélko Káně. Jak ho děti 
zahlédly, hned se jim zalíbilo. Jenomže je uviděl dědeček Kozelka a ukázal jim na 
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značku, kde bylo napsáno: „Cizím vstup zakázán!“ Tak musely odejít pryč z letiště. 
Stále nevěděly, jak by se dostaly zpět. Když uviděly babičku z Koniklece, jak nese 
dědečkovi Kozelkovi v černém kastrůlku jídlo, poprosily ji, zda by mohly donést 
kastrůlek dědovi. Když přišly na letiště, uviděly dědu Kozelku, jak vyhání z hangáru 
netopýra. Daly mu kastrůlek s obědem na pařez, na který sedával a kde kouří 
fajfku. Šli k letadélku Káněti a smutně si ho prohlížely, náhle je uviděl pilot 
Hejduk. A slitoval se nad nimi a půjčil jim letadélko Káně. Vojta se na letadélku 
naučil létat jako první a na podvozku se naučil létat i Pepíček Sláma. A tak skončily 
příhody pekelských dětí. 
 

Tajemství proutěného košíku 

Nakladatelství: Albatros Praha v roce 1990 
Počet stran: 274 
Autorka: Markéta Zinnerová 
Ilustrovala: Zdeňka Krejčová 
Jedná se o příběh s dětskými hrdiny. 
Kniha je pěkná a dobře se čte. Doporučila bych ji Páje, 
protože rychle čte. Je určena pro čtenáře od osmi let. 
Četla jsem ji dva měsíce. Je zajímavá tím, že v ní není moc 
obrázků. 
Názvy kapitol: Klárčiny starosti na konci léta, U Karasů stěhují, Vavruškovic 
stodola, Na novém místě, Na stohu, Hvězdy rostou na švestce, Přijeli rodiče, 
Toulavý pes, Klárka se rozhoduje, Klárka s Vojtíškem mají trest a další. 
Vybrala jsem si kapitolu Při rybě se nemluví. 
Jednoho dne večer se celá rodina sešla na večeři. Byla tam Klárka, Vojtíšek, 
tatínek, babička ale úplně všichni ne, nebyla tam maminka. Ona byla u druhé 
babičky a u dědy. Klárka, Vojtíšek, tatínek, babička měli k večeři kapra. Klárka si 
pořád u večeře něco mumlala nebo zpívala a tatínek po chvíli už toho měl dost, tak 
bouchnul do stolu. Klárka mu drze řekla, ať nekřičí, že mu zaskočí kostička. 
Tatínek bouchl podruhé do stolu a opravdu zaskočila mu kostička. Klárka se 
nejdříve smála, ale potom zjistila, že tatínek může na tu zapíchnutou kostičku 
v krku umřít, tak se přestala smát. Babička potom musela tatínkovi pinzetou 
vyndávat kost z krku. 
Charakteristika jednajících postav: Klárka je zlobivá, protože se posmívala 
tatínkovi. Vojtíšek je hodný, protože se neposmíval jako Klárka. Tatínek je hodný 
i neposlušný, protože neposlechl Klárku. Babička je hodná, protože vytáhla 
tatínkovi kost z krku. 
 

Stvoření světa 

Napsala: Catherine Ragache 
Ilustroval: Marcel Lavernet 
Nakladatelství: Albatros v Praze roku 1992 
Počet stran: 47 
Kniha patří mezi pověsti a legendy. Je zajímavá tím, že 
v ní jsou samé legendy bohů. Je určena pro čtenáře od devíti let. Je pěkná a dobře 
se čte. 
Názvy kapitol: Ymir, obr ledu, Orel se zlatými vejci, Syn nebes a země, Mořská 
pěna, Ena a tajemný ostrov, Nam a střelec odnikud, Sázka bohů, Nefritový vládce, 
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Země a vesmír, Yi a deset sluncí, Hvězdy pátého světa, Obrovský dub, Nebeský sob, 
Nebe a hvězdy, Žena z nebe, Čtyři lidské bytosti, Tanec boha Qut, Muluku a opičí 
lidé, Opičák a skalní ďáblice, Původ lidí, Sýpka světa, Ryba se zlatým rohem, 
Noemova archa. 
Knihu bych doporučila Páje, protože ráda čte pověsti. Já jsem ji četla měsíc. 
Nejvíce mě zaujala legenda o Rybě se zlatým rohem. 
Mudrc Manu žil blízko posvátné řeky. Každé ráno se u řeky myl a přitom se modlil. 
Jednou ke břehu připlavala malá rybka a její šupiny se blyštily jako zlaté. Upoutala 
Manovu pozornost, tak zvláštní rybu ještě neviděl. Měla na hlavě zlatý roh. Ryba 
k němu promluvila a žádala ho, aby ji vzal pod svoji ochranu. V řece je totiž mnoho 
jiných ryb, které by ji mohly sežrat. Mudrc Manu ji tedy vzal k sobě domů a tam ji 
dal do malé nádoby s vodou. Když se šel po chvíli na rybku podívat, tak se mu 
zdálo, že je o trochu větší. Byl z toho velmi unavený, a tak šel spát. Druhý den ho 
probudil hluk, rybka už se do nádoby nevešla a v nádobě nebyla ani kapka vody. 
Přenesl ji tedy do louže. Když se po chvíli vrátil, byla louže prázdná a v ní zůstala 
rybka. Potom ji tedy přenesl do rybníka, ale tam se taky nevešla, potom ji přenesl 
do jezera, ale tam se taky nevešla, tak ji tedy přetáhl z jezera do oceánu a oceán 
pro ni byl už velký. Mudrc Manu se chtěl dozvědět, kdo ta rybka je. Rybka mu 
řekla, že je vlastně bůh převlečen za rybu. Protože ji tedy Mudrc pomáhal, tak mu 
ještě prozradila, že když bude poslouchat její pokyny, bude země v pořádku, ale 
když nebude, za chvilku zaplaví oceány celý svět. Mudrc Manu tedy odpověděl, že 
bude poslouchat. Bůh převlečený za rybu vytvořil pro Mudrce největší loď světa. 
Bůh potom zavolal svou přítelkyni Ananku, která pomohla zachránit celý svět před 
potopou. 
Charakteristika postav: Mudrc Manu je statečný a hodný, protože zachránil rybu 
před velkými rybami. Ryba je hodná, protože pomáhala zachránit svět a bohové 
jsou vždy dobří. Had – Ananka je dobrotivý, protože pomohl mudrcovi Manovi. 
 

Chobotnice z Čertovky 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1987. 
Napsal: Ota Hofman 
Ilustroval: Vladimír Jiránek 
Počet stran: 232 
Je to příběh o chobotničkách. 

Kniha je určena pro čtenáře od osmi let. Doporučila bych ji Páje, protože ráda čte. 
Je zajímavá dějem, až na 71. stránce jsem se dozvěděla, že našli chobotničky. 
Názvy kapitol: Někde začít musíme, Žádné Bulharsko, Pradědeček by se divil, Faust 
a Markéta, Dvakrát píchneme Oskara, Světlo z hlubin, Veselé Vánoce přejí 
chobotnice, Spíme na půdě, Co teď s chobotničkami, Film a skutečnost. 
Knihu jsem četla jeden měsíc. Je pěkná a dobře se čte. 
Jednoho dne se Honzík s Markétou dozvěděli o tom, že pojedou do Bulharska. Už se 
tam tak těšili. Měli jet v osm hodin večer, ale potom tatínek zavolal, že je na 
silnici strašná zácpa, takže nepojedou. Honzík a Markéta z toho byli strašně smutní. 
Druhý den ráno vyšly noviny, kde bylo napsáno, že o prázdninách budou reportéři 
projíždět všechny baráky a kde budou děti, tak je natočí do televize. Maminka 
Honzíka a Markéty pracuje v divadle a až dokončí jednu scénu, bude je moct vzít 
do divadla, aby si něco taky zahráli. V pondělí brzo ráno přijel tatínek a rozhodl, že 
si někam celá rodina vyrazí. Třeba do Bermud. Když už jeli dlouho po dálnici, 
tatínek byl unavený. Zastavili na nějakém plácku, ale než usnuli, tak jim policajti 
zabouchali na dveře karavanu a řekli jim, že tady nemůžou stát, protože by je 
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někdo mohl vykrást. Policajti tatínkovi poradili, že kousek odtud je kemp, ve 
kterém by mohli přespat. Tak tatínek jel, ovšem uviděli, že to je nějaký bohatý 
kemp a maminka řekla, ať tam nestaví, že by mohli za přenocování platit dva 
miliony. Tak jeli dál. Za chvilku dojeli k nějaké odbočce a tam přenocovali. 
Když se ráno vzbudili, uviděli, že večer dojeli k moři. Vzali si plavky a šli se 
vykoupat. Když mamka povylezla z vody, uviděla, že je celá černá od nafty. 
Maminka a tatínek se šli někam projít a když vyplavilo moře na zem nějakou 
hmotu, vzali ji a Markétka z toho vymodelovala chobotnici a Honzík se po ní opičil 
a ty chobotnice začaly chodit. 
Charakteristika postav: Honzík hodný, ale opičák. Markétka je hodná. Tatínek je 
starostlivý. Maminka všechno zajistila. 
Zajímavosti: Malé chobotničky dokázaly zvednout cokoli a jakkoliv těžkého, třeba 
velkou železnou tyč. Já sama bych chtěla být na místě zelené chobotničky. 
 

Rákosníček a hvězdy 

Autor: Jaromír Kyncl 
Ilustrátor: Zdeněk Smetana 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2001. 
Počet stran: 56. Žánr: pohádka. 
Je to příběh Rákosníčka a toho, co se děje na nebeské 
obloze. Kniha je zajímavá tím, že Rákosníček mohl 
chodit po nebeské obloze. Je pěkná a dobře se čte. Je určena pro čtenáře od šesti 
let. Četla jsem ji dva týdny. Doporučila bych ji Hanče, protože nečte moc rychle. 
Názvy kapitol: Jak Rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo, Jak Rákosníček 
zachraňoval mráčky beránky před hvězdným orlem, Jak Rákosníček vyzrál na 
nebeského střelce, Jak Rákosníček zachránil Polárku před slunečním paprskem, Jak 
si Rákosníček nevysloužil hvězdu, Jak Rákosníček zachraňoval nebeského raka, Jak 
Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč, Jak Rákosníček s vodnářem zařídili 
aby pršelo, Jak Rákosníček přivedl k nebeskému pastýři zatoulané hvězdy. 
Děj kapitoly Jak Rákosníček přivedl k nebeskému pastýři zatoulané hvězdy: 
Za srpnových nocí sedával skřítek u stavidla, díval se na oblohu a počítal hvězdy. 
„Nějak jich ubývá,“ kroutil nespokojeně hlavou, „vypadá to jako kdyby se ztrácely, 
a to by ovšem bylo moc zlé.“ „My tam nahoře máme kalatetu,“ ozval se Vendelín, 
jeden z mráčků beránků, které Rákosníček zachránil před hvězdným orlem. „Chceš 
říct asi kalamitu,“ pravil moudře skřítek. Poblíž si dělal pavučinu pavouček 
Admirál. Když ho skřítek uviděl, povídá si: „Když si s tím on poletuje nad rybníkem, 
proč bych s tím já nemohl letět do nebe?“ Vypůjčil si pavučinu, pro jistotu si do ní 
přifoukl ještě bublinu a letěl. Když vyletěl nahoru, viděl co se tam děje. Hvězdy 
byly rozprchlé za stříbrným potokem a teď nemohou zpátky. Je štěstí, že byl poblíž 
beránek Vendelín. Rákosníček mu řekl, aby přivedl ostatní mráčky beránky. Protože 
si vzpomněl, jak před hvězdným orlem stavěli Veleberana. Tentokrát postavil něco 
divného, bylo to něco mezi letadlem a lodí. Když přeletěli přes stříbrný potok, 
všechny hvězdy se vrhaly do letadla, neboli lodě. Všichni se do toho tlačili, až se 
letadloloď rozpadla, protože se už všichni beránci neudrželi, tak se pustili. 
A všechny hvězdy to moc bolelo. Rákosníček tentokrát postavil most z mráčků 
beránků.To už byli v klidu, protože nechtěli spadnout do stříbrného potoka. Pak už 
jenom zbývalo předat hvězdy Pastýři. 
Charakteristika postav: Rákosníček je hodný, protože pomohl pastýři s hvězdami. 
Pastýř je neposlušný, protože si neuhlídal hvězdy. Hvězdy jsou zlobivé, protože se 
strkají. Mráčci beránci jsou hodní, protože jim umožnili cestu přes řeku. 



- 35 - 

Tatínek píše paměti 

Napsala: Tove Janssnová 
Ilustrovala: Tove Janssnová 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1995. 
Počet stran: 170 
Knihu bych doporučila Páje, protože ji zajímají Mumínci. 
Četla jsem ji měsíc. Jedná se o pohádku se skřítky 

Mumínky. Je zajímavá tím, že teta nosila oblečení, ale ostatní Mumínci ne. Je 
pěkná, hezky se čte, jen je hodně obsažná. 
Jednoho dne jel Mumínek a jeho tatínek na lov ryb a nevzpomněli si na to, že 
dneska přijede teta a její dcera Mimla. Když teta z Mimlou přijeli, tatínek 
s Mumínkem zrovna odjížděli a Mimla chtěla jet s nimi. Nejdřív jí to maminka 
zakázala, ale nakonec ji pustila. Když už byli daleko od břehu, hodili do vody sítě 
a zakotvili. Mimla a Mumínek si hráli na lodi, tatínek psal své vzpomínky do veliké 
knihy. Mumínek a Mimla se za chvilku dozvěděli, že tatínek něco píše do veliké 
knihy a hned se ho ptali, co v té knize má. Tak jim tatínek přečetl příběhy, které 
do své knihy zapisoval. Mezitím maminka a teta sázely na zahrádce květiny. Poté 
co tatínek knihu dočetl, vytáhli sítě. Moc se divili, protože sítě byly plné ryb. A tak 
se šťastní vrátili ke břehu. 
Charakteristika postav: Tatínek je hodný, protože jim četl příběhy, které sepisoval. 
Teta je správná, protože dovolila Mimle jet s ostatními. Mimla a Mumínek jsou 
poslušní, protože poslouchali a neblbli. Maminka je pracovitá, protože zasázela 
květiny. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. 
 

Ať žijí duchové 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Počet stran: 129 
Autor: Jiří Melíšek a Pavel Sýkora 
Ilustrátor (fotografie): Jan Kunděla 
Žánr: pohádkové vyprávění s dětskými hrdiny 
Kniha je krásná, nejvíce se mně líbili pracovití trpaslíci. 

Je zajímavá tím, že když chtějí, tak se jim Leontýnka zjeví. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Četla jsem ji jeden měsíc. Doporučila 
bych ji Páje, Hanče, Domče, Zuzce a Denče, protože je pěkná a líbila by se jim. 
Názvy kapitol: Rákosové doutníky a nerytířsky překousnutá žížala, Trochu historie, 
šplh a řev jako na lesy, Ohnivý nápis na zdi a monokl jako borůvka, Kachna 
v troubě, kapr na modro a přiklepnutý brtník, Za dobrotu nosem do studánky, 
Policie ani hnout, Past na Boušováky, Naplácaný parašutista a knihovnice na 
mrtvici, Atlet jelenem, Francovku na mír. 
Kniha vypráví o hrádku, který chce získat parta kluků a holek. Chce ho trošku 
poupravit a hrát si v něm. Jenže hrádek chce i pan profesor, který si v něm chce 
udělat firmu a být ředitelem. Na hradě jsou duchové – malá Leontýnka a její 
tatínek. Jednoho dne šli k hrádku a u hrádku na pařeze slyšeli někoho zpívat. Tak 
se šli podívat a viděli tam krásnou dívku, která brečí a plete věneček. Po chvíli se jí 
zeptali, proč pláče a jak se jmenuje. Ona jim odpověděla, že je Leontýnka. Klukům 
se líbila. Jednoho dne přišla zpráva, že hrádek zůstane dětem. Děti se moc 
radovaly. Leontýnka a její tatínek je přijali do hrádku. Tatínek svolával trpaslíky 
a ti hrádek opravovali. 
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Charakteristika postav: Leontýnka a její tatínek jsou hodní, protože je pustili do 
zámku. Trpaslíci jsou hodní, protože opravili hrádek. Pan profesor je zlý, protože 
chtěl zničit hrádek. Pan učitel je hodný, protože byl s holkami a kluky. Děti jsou 
hodné, protože nechtěly zničit hrádek. 

 

Milan Pivnička 

Medvídek Pú 

Vydalo nakladatelství Albatros roku 1958 v Praze. 
Kniha má 234 stran v deseti kapitolách: kapitola 1, ve 

které se seznámíme s medvídkem Pú a včelami a v níž vyprávění 
začíná, kapitola 2, ve které jde Pú na návštěvu a dostane se do 
úzkých, kapitola 3, ve které Pú s Prasátkem málem chytí Kolčavici, 
kapitola 4, ve které Ijáček ztratí ocas a Pú ho zas najde, kapitola 5, 
ve které se setká Prasátko s ohromným Sloniskem. 
Knihu napsal A. A. Milne. 
Ilustroval E. H. Shepard. 
Knihu jsem četl 27 dnů. Je určena dětem od sedmi let. 
Charakteristika postav: Michal medvěd aneb medvídek Pú je hodný a hloupoučký, 
králíček je chytrý a milý, klokánek je neposedný a hravý, prasátko je hodné 
a bojácné, tygr je neposedný a bláznivý, Kryštůfek Robin je chytrý a hodný. Soudím 
tak podle toho, co se v knize psalo a jak se kdy zachovali. 
Kniha se mi líbí, protože mám rád příběhy medvídka Pú. Je to zábavná literatura. 
Děj knihy: Pú s přáteli zažívají všelijaká bláznivá dobrodružství. Najednou se 
medvídek Pú zarazil a olizoval si špičku nosu, jako by se chtěl ochladit, protože mu 
nikdy nebylo tak horko a úzko. 
Knihu bych doporučil spíše děvčatům, protože si myslím, že tato kniha je spíše pro 
klidnější čtenáře. Je zajímavá tím, že medvídek Pú poznává co a proč se kolem něj 
děje. 
Například v kapitole O velké potopě zachrání Pú prasátko, jehož domeček byl skoro 
úplně pod vodou. A nebo když přišla do lesa klokanice s klokánkem Roo, tak si 
všichni mysleli, že jsou to šelmy, které je sní, ale nakonec Pú zjistil, že jsou hodní. 
Nebo když lovili Slonisko, mysleli si, že jsou všichni sloni zlí, ale nakonec se 
klokánek se Sloniskem skamarádili. 
 

České pohádky 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 
1997. Má 299 stran. 
Napsal ji Jan Drda a ilustroval Josef Lada. 
Patří k pohádkové literatuře. 
Chlapci Matějovi se líbí Majdalénka, ta však pracuje pro 
zlého statkáře, který Matějovi nic nedovolí. Matěj tedy 
odejde do služby k loupežníkům. Ti ho mezi sebe přijmou. Matěj se však nechce 
stát lupičem a někoho oloupit, a tak se vrátí za Majdalenkou. 
Charakteristika: Matěj je hodný a dobrosrdečný, Majdalénka je hodná a slušná, 
statkář je zlý, hrubý, nepřejícný a lakomý. Loupežníci jsou neslušní a hrubí. Soudím 
tak podle toho, co jsem se v pohádce dozvěděl. 
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Kniha se mi líbila proto, že je v ní spousta pěkných pohádek a ilustrací. Je skvěle 
propracovaná a má krásné ilustrace. 
Knihu bych doporučil těm, co mají rádi pohádky a hodně čtou, neboť má spoustu 
stran. Je určena pro čtenáře od osmi let. 
Četl jsem ji 35 dní. 
Obsahuje pohádky O Matějovi a Majdalence, Dařbuján a Pandrohola, Zapomenutý 
čert, Český Honza, Konec Skoupé Lhoty, O princezně Jasněnce a ševci, který létal, 
Jak princezna hádala, až prohádala, Vodník v pivovaře, O hloupé havířce, Zlaté 
kapradí, Jak Kuba parohatou princeznu léčil, Jak šel Honza do Lenoráje. 
 

Kocour v botách 

Knihu vydalo nakladatelství Svoboda v Praze roku 1988. 
Kniha má 270 stran. 
Zařadil bych ji k pohádkové literatuře. 
Děj pohádky Třicet: 
Velký a silný muž žije u své matky a jmenuje se Třicet. Je líný, a tak 
se celé dny válí na peci a nic nedělá. Jednoho dne to jeho matku 
dopálilo a poslala ho do služby na zámek. Třicet tam poctivě 
pracoval a dostával za to bohatou odměnu. Domluvil se totiž 
s váženým pánem, že si může vzít tolik obilí, kolik jen unese. Pán si 

tak myslel, jaký udělal dobrý obchod, ale když zjistil, jakou má Třicet sílu, 
potřeboval se ho zbavit. A tak ho milý pán poslal do pekla, aby mu přinesl plný 
kotel zlata a že polovinu si bude moct nechat. A tak se Třicet vydal do pekla. Když 
tam došel, zaklepal a čert se ho zeptal: „Kdo je tam?“ A on mu odpověděl: 
„Třicet!“ Čert si myslel, že jich jde třicet, a tak raději otevřel. Třicet došel k 
Luciperovi, chytl ho za nos kovářskými kleštičkami a vymámil z něj kotel plný zlata. 
Půl zlata donesl pánovi a s druhou si vystačil do konce života. 
Charakteristika postav: Třicet je hodný a nápomocný. Pán je namyšlený 
a panovačný. Maminka je hodná a starostlivá. 
Kniha je zajímavá tím, že i dosti staré příběhy mohou být zajímavě zapsány. Kniha 
je podle mne krásná a skvěle zpracovaná. Doporučil bych ji těm, co mají rádi 
napínavé pohádky. 
Kniha je pro děti od osmi až devíti let a četl jsem ji 29 dní. 
Knihu napsal Jan Červenka. Ilustroval ji Miloslav Disman. 
Názvy pohádek: Vstup, Krásné ručičky, Modrý Karkulín, Třicet, Giufa, měsíc, zloději 
a soudce, Lev, kůň a liška, O chytré babičce a hloupém zlodějovi, Ukradené maso, 
O mlynáři a ovčákovi, Víly, Rozmarýnka, Janek s hrbem vpředu a hrbem vzadu, 
O chytrém sedláčkovi, Jenom dobytkem se vyžene bída z domu, Ovčí vlna, Koho 
nelze ošidit, Půlkohoutkem, Kocour v botách, Jak našlo kuřátko dárek. 
 

Dášenka 

Knihu Dášenka, čili život štěněte vydalo Ottovo 
nakladatelství Praha roku 1999. Má 78 stran. 
Napsal ji, ilustroval a vyfotografoval, ale hlavně prožil 
Karel Čapek. 
Kniha popisuje a zaznamenává růst štěněte, jemuž se 
dostalo jména Dášenka. 
Dášenka je neposedná, kousavá, neposlušná a hravá. Její 
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máma Iris je starostlivá, odhodlaná bránit Dášenku před všemi nástrahami. 
Kniha je zajímavá tím, že pojednává o životě malého štěněte, což se v jiných 
knihách už moc nevidí. Moc se mi líbila, neboť je krásně napsaná a celý příběh 
skutečně prožitý. Tím si zaslouží pozornost. Doporučil bych ji všem, co mají rádi 
zvířata, přesněji psy, ze třídy zejména Honzovi. 
Kniha je určena pro děti od sedmi let. Četl jsem ji postupně asi 30 až 36 dní. 
Některé kapitoly: O psím ocásku, Proč teriéři hrabou, O Foxovi, O Alíkovi, 
O dobrmanech, O chrtech a jiných psech, O psích zvycích, O lidech. 
Když se Dášenka narodila, byla slepá. Jediné co dokázala, bylo to, že se za půl dne 
dokutálela od máminy přední nohy k mámině zadní, přičemž se třikrát napila 
a dvakrát vyspala. Po nějakém čase ke svému údivu shledala, že vidí. Zatím sice 
jen na jedno oko, ale ono i to jedno oko byl jakýsi velký vstup do života. A když 
Dášenka chtěla jít spát, oko se zaklopilo a dobrou noc. Když se vzbudila, viděla i na 
to druhé. 
Žánr: jedná se o vyprávění se psím hrdinou a trochu to je encyklopedie. 
 

Nejkrásnější pohádky pod polštář 

Knihu vydalo nakladatelství Svojtka Praha roku 2001. Má 
96 stran. 
Napsala: Věra Skaláková 
Ilustroval: Raniowski Podsiedlik 
Žánr: dobrodružné pohádky 
Chudý chlapec jménem Aladin žije se svou chudou matkou. 
Potká starého muže, který se vydává za jeho strýce. Ve 
skutečnosti je to kouzelník bažící po moci. Donutí Aladina, 
aby vlezl do jeskyně se samými poklady. Prý si smí vzít vše kromě staré petrolejové 
lampy. Aladin se divil, proč jeho strýc chce takovou zbytečnost, ale zachtělo se mu 
peněz a zlata. Vstoupil do jeskyně. „Jen jdi a ničeho se neboj!“ volal kouzelník za 
Aladinem. Aladin uchopil lampu. „Je špinavá, očistím ji,“ řekl si. Tu se najednou 
zavřely dva balvany, jenž mu zakryly východ ven. Z lampy se náhle valí dým. Aladin 
ustupuje. Z dýmu se vynoří něčí postava. „Jsem džin z lampy,“ povídá ten muž 
stvořený z kouře, „a splním ti každé přání, ale pozor! Mohou být pouze tři.“ Aladin 
promluvil: „Dostaň mě ven!“ „Jak si přeješ můj pane,“ odpověděl džin a přání 
začal ihned plnit. Aladin se v tu ránu ocitl venku. „A mám další přání, udělej ze mě 
prince a doprav mě na zámek!“ Džin vykonal, co mu Aladin přikázal a dopravil ho 
na zámek. Aladin tam chtěl kvůli princezně, do které se zamiloval. Když se dostali 
k zámku, Aladin zjistil, že se o ruku princezny uchází také králův rádce, zlý 
kouzelník. Princezna si ho nechtěla vzít, ale král si stál za svým. Tu se náhle objevil 
Aladin a princezna se do něj okamžitě zamilovala. To se ale nelíbilo starému rádci, 
který si chtěl princeznu vzít a stát se tak králem. Král si mladíka ovšem neoblíbil, 
neboť mu rádce namluvil že je zlý a neměl by tu vůbec být. Ale princezna starého 
rádce prokoukla. Avšak bylo již pozdě. Zlý kouzelník a králův rádce se zmocnil 
lampy a kouzlem zaklel jak krále s princeznou, tak i celé království s krajinou. Ale 
Aladin se nedal a kouzelníka s pomocí princezny přemohli. Vše skončilo dobře 
a šťastně. Aladin se s princeznou vzali a žili spolu šťastně až do smrti. 
Charakteristika postav: Aladin je hodný a statečný, zachránil celé království. 
Princezna je milá a zvědavá, odhalila kouzelníkovu lest. Král uvěřil kouzelníkovi. 
Kniha je zajímavá svým zpracováním děje a mnohými pohádkami. Velmi pěkně se 
mi četla, protože texty jsou pěkně vložené mezi obrázky. Doporučil bych ji 
Gabrielovi, protože má rád napínavé příběhy. Je určena pro čtenáře od osmi až 
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devíti let. Četl jsem ji měsíc. 
Pohádky: Aladinova lampa, O cínovém vojáčkovi, Ali Baba a čtyřicet loupežníků, 
Princeznička na hrášku, O kouzelné fazoli, Mášenka a tři medvědi. 
 

Na Chlumku 

Knihu vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 1983. 
Počet stran: třicet sedm 
Napsal ji Alois Jirásek a ilustroval Mikoláš Aleš. 
Za vlády Přemysla II. byl na jeho povel vystavěn hrad 
Chlumek. Byl malý, ale jako jediný v okolí byl celý 
z kamene. Díky tomu byl pevný a bezpečný. Život na 

něm řídil starý vladyka, děd Janův. Po smrti Přemysla II. se do Čech vrátili 
loupeživé ničivé a vražedné bandy Braniborů a Němců. Chlumek vždy vzdoroval, ale 
ostatní dřevěné hrady dlouho nevydržely. Na Chlumku, kde vše řídil vladyka 
Chlumecký, se stále shromažďovaly zásoby, neboť si chtěl být vladyka jist 
dostatkem potravy a vody. Jednou se na obzoru objevily ohně. „Braniborci jsou 
zase tu!“ zvolal malý Jan. Ihned se vydal do boje Ota a několik dalších mužů. 
Dlouho po nich nebylo ani zprávy a starý vladyka Chlumecký se o ně začal obávat. Z 
Jana se zatím stal rytíř, který se v boji i turnajích vyznal. Po několika letech se 
jeho družina vrátila, z Jana se stal nový vladyka Chlumecký a hrad spravoval 
moudře. 
Přemysl II. byl chytrý, předvídal, že bude hrad potřeba. Vladyka byl chytrý, 
shromažďoval zásoby. Jan byl smolař, vyrůstal bez otce. Janův otec byl statečný, 
odjel do boje. Braniborci byli zlí, vykrádali a vraždili český lid. 
Kniha je zajímavá tím, že je to trochu pohádka a trochu poučná kniha a navíc je 
tenká. Líbila se mi, protože se dobře četla. Doporučil bych ji Tomáši Kloboučníkovi, 
protože má rád dějiny. Je určena pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji čtyři dny. 

 

Marek Suda 

Honzíkova cesta 

Autor: Bohumil Říha 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Nakladatelství: Panorama v Praze 1981 
Stránek: 108 
Četl jsem ji jeden týden. 
Kniha je pro děti od pěti let. Doporučil bych ji mladším 

spolužákům, hlavně Honzovi Bakešovi, protože mi připomíná hlavního hrdinu a je to 
jeho jmenovec. 
Kniha má 18 kapitol: Babička posílá psaní, Ve vlaku, Dědeček veze Honzíka, Babička 
dostává kuličku, Družstevní vajíčko, Přišla koza, Honzík pouští draka, Honzíkův sen. 
Kniha je o chlapci jménem Honzík, který odjíždí z města na venkov k babičce 
a dědečkovi. Jel poprvé sám vlakem. Na nádraží ho čeká děda s Punťou. Když 
dorazil do Koníkovic, přivítala ho tam i babička. Společně tu tráví několik dní. 
Poznává spoustu kamarádů, větší kamarád se jmenuje Viktor, pihovatý kluk Ferda 
a děvče má jméno Terezka. Prožívají spoustu dobrodružství: pouštění draků, 
cvrnkání kuliček. Jednou se Honzík zatoulal v lese, kde hledal kocoura. Měl veliký 
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strach, protože les byl velice strašidelný. Ale kamarádi ho naštěstí našli a byli zase 
všichni spolu. Do Koníkovic přijíždí maminka, aby si Honzíka odvezla. Honzík se na 
jednu stranu na maminku těšil, ale na druhou stranu se mu nechtělo od babičky, 
dědy, Punti a kamarádů. Nezbývá mu nic jiného a nakonec odjíždí s maminkou. 
Jedná se o příběh s dětským hrdinou. 
Honzík je hodný, neumí číst a psát; babička je milá a hodná; maminka je hodná 
a starostlivá; dědeček je hodný a pes hravý. 
Kniha se mi líbila, protože má krátké kapitoly, jsou v ní hezké příběhy, pěkné 
obrázky a obsah byl nenáročný na čtení. 
 

Co to je...? 

Přeložil z maďarského vydání Josef Vyskočil v roce 
2003. 
Vydavatel: Svojtka § Co. s.r.o., v roce 2005. 
Ilustrace: Usborne Publisking LTD 
Kniha má 63 stran. Četl jsem ji pět dní. 
Je to velká kniha pro malé školáky, najdou v ní vše, co 
chtějí vědět. Je psána formou otázek a odpovědí. Patří 
k naučné literatuře. 
Najdeme v ní mnoho témat: Život na Zemi, Tvořivý člověk, Umění a sport. Dozvíme 
se zde mnoho zajímavých věcí. 
Otázky jsou velice zajímavé: Jak vznikají mraky? Co je kurare? Co je 
chudokrevnost? a nebo Kdo vymyslel tenis? 
Mě nejvíce zaujala otázka Co je to radar? Radar je přístroj, kterým se dá určovat 
velikost, vzdálenost, směr a rychlost pohybu vzdálených objektů. 
Kdo byl prvním českým králem? Prvním českým králem byl Vratislav II., který vládl 
v letech 1067-1092. 
Encyklopedie se mi moc líbila a doporučil bych ji všem spolužákům, zvláště Pavlovi, 
protože rád zkoumá nové věci. 
 

Klapzubova jedenáctka 

Napsal: Eduard Bass 
Ilustroval: Josef Čapek 
Vydalo Nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1958. 
Kniha má 119 stran. Četl jsem ji čtrnáct dní. 
Patří k zábavné - humoristické literatuře. Nejvíc se mi 
líbilo, jak kluci začínají hrát fotbal. 
Doporučil bych ji Pavlovi a Honzovi, protože taky rádi hrají fotbal. 
Byl starý chalupník Klapzuba a ten měl jedenáct synů. Rozhodl se, že udělá 
fotbalový tým. Poněvadž žili v chudobě, začali trénovat na paloučku u chalupy. 
Když už pomalu něco uměli, starý Klapzuba jel do Prahy. Přivezl tabulku, kde bylo 
napsáno „SK Klapzubova jedenáctka“. Byli zařazeni do třetí třídy. Co zápas, to 
výhra. Začali jezdit do světa. Když už chtěli skončit, dostali nabídku do Austrálie. 
Rozjeli se do Austrálie, kde opět vyhráli 9:1. Při zpáteční cestě se jejich loď, na 
které pluli, rozlomila. Ale Klapzubové se zachránili. Když byli opět doma, začali 
hrát fotbal pro radost. Byli slavní na celém světě a nikdy se nezajímali o peníze. 
Všichni Klapzubáci byli k sobě i ostatním hodní. A hlavně i když byli slavní, nikdy je 
nerozdělily ani peníze. 
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Celá kniha je moc pěkná a zajímavá. Je určena pro čtenáře od devíti let. 

Dvojčata v akci 

Autor: Vojtěch Steklač 
Ilustroval: Milan Starý 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2007. 
Kniha má 143 stran. Je určena pro děti od devíti let. 
Má třicet kapitol, například: Holka, Zpráva, Help!, Místo činu, 
Sluneční bratrstvo, Mise, Americká výchova, Ivona, Když chybí 
zločin, Chybí i pachatel, Sebevražedné bratrstvo, Odměna. 
Patří k dobrodružným povídkám. 

Knihu jsem si vybral, protože mě zajímá dobrodružství chlapců v mém věku. Je 
zajímavá tím, jak si dva nejlepší kamarádi rozumějí a vymýšlejí různé lumpárny. 
Knihu bych doporučil svým spolužákům, protože i oni si rádi vymýšlejí různé hry. 
Četl jsem ji deset dní. 
Postavy: 
Mirek je kamarádský, Martin hodný, Andrea a Žaneta jsou velké kamarádky. 
Kniha je o dvou dětech, které se jmenují Martin a Andrea. Ti si vymýšlejí samé 
lumpárny. Založili si svůj vlastní tým, pojmenovali Slunečné bratrstvo. Chodili se 
procházet k řece Vltavě, která protékala pod jejich bunkrem. U Vltavy byly děti, 
zeptali se jich, jak se jmenují. Oni odpověděli, že se jmenují Mirek a Žaneta a jsou 
brácha se sestrou. Ti se k nim připojili a byli v bunkru čtyři, a tak bylo víc blbostí 
a lumpáren. Měli i dobré nápady. Jedno odpoledne se rozhodli, že se sejdou 
v bunkru. Martin přišel s nápadem, že budou hlídat revír před pytlákem. Pořídili si 
dalekohled. Po dvou hodinách pozorování na nic v revíru nepřišli. Ale dalekohled 
namířili na Dymáčkovu garáž, protože tam stálo známé auto a bylo dost podezřelé. 
Druhý den zjistili, že ten pytlák z revíru je majitel toho auta. Nahlásili to hajnému. 
Byl velice rád a dostali sladkou odměnu. Jejich pátrání skončilo a rozešli se domů. 
 

Tajemství Volavčího jezera 

Knihu napsal Jiří Hogan. 
Ilustroval Marko Čermák. 
Vydalo nakladatelství Leprez Praha v roce 1995. 
Knihu jsem četl 14 dní. Má 173 stran. 
Je určena čtenářům od deseti let. 
Hlavní postavy: Ben – dobrák, Filip – vůdce celé party, 

Marek – bojácný, Pablo – nejmenší a hodně se bojí. 
Kniha je rozdělena do 35 kapitol, například Piráti ze Zvoníkovy ulice, Objev, který 
zvedne na nohy všechny kluky od Límce, Záhada dvou letopočtů, Kdo má kroniku, 
Pirátské časy se vrací, Podivný vyzvání, V zátoce u Výří skály, Čakan sloních 
mláďat, Bacin, Co měl pan Brabín v ordinaci. 
Tuto knihu bych doporučil všem klukům, kteří mají rádi dobrodružství. 
Zařadil bych ji mezi dobrodružnou literaturu. 
Je to příběh kluků z vodáckého oddílu na Českomoravské vysočině. Ve starém domě 
našli kroniku vodních skautů a snaží se chovat jako oni. Při pátrání se jim podařilo 
zjistit jméno kapitána. Jmenoval se kapitán Hansen. Zjistí, že zakopal někde 
poklad. Začnou se ho snažit najít.Všude na ně číhalo nebezpečí, ale kluci byli 
správná parta a vždycky si pomáhali. Třeba když Kája spadl do propasti, kluci 
uvázali lano a snažili se ho vytáhnou.Všichni byli vlastně hrdinové. 
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Kniha je zajímavá tím, že kamarádi mají držet vždy při sobě. 
 

Jak vytrhnout velrybě stoličku 

Autor: Marie Poledňáková 
Ilustrátor: Zdeněk Smetana 
Vydala Mladá fronta v Praze roku 1984. 
Počet stran: 123 
Literatura: dobrodružné příběhy s dětským hrdinou 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti až jedenácti let. Četl jsem ji šest dnů. 
Doporučil bych ji tomu, kdo ještě neviděl film a kdo má rád legraci. 
Kniha je zajímavá tím, jak si malý kluk dokáže poradit, když hledá tatínka. 
Děj: 
Jednoho rána byl Vašek ve škole. Potom přišel domů a maminka se zeptá, kam chce 
jet o prázdninách. Vašek řekl, že chce jet k moři. Ale maminka odpověděla že ne, 
ať si vybere něco jiného. Tak Vašek řekl, že chce jet na hory. Maminka souhlasila. 
Když přijeli na hory, tak ho nejvíc zaujala rolba. Zabydleli se a Vašek už stál na 
lyžích na terase. Mamka mu řekla, ať nikam nejezdí. Vašek se rozjel z terasy a už 
byl dole ve vodě. Vytáhl ho jeden pán – náčelník horské služby. Najednou se oba na 
sebe koukli a už byli přátelé. Vašek byl na horách moc spokojený a byl rád, že našel 
svého tatínka. 
Kniha se mi moc líbila, protože je zábavná. 
Hlavní postavy: Vašek je paličatý a srandovní, mamka je hodná a bojácná, Luboš je 
srandovní a odvážný. 
 

Poplach v Kovářské uličce 

Napsal: Václav Řezáč 
Ilustroval: Josef Čapek 
Počet stran: 142 
Literatura: dobrodružné příběhy s dětským hrdinou 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti let. Vydal ji 
Československý spisovatel v Praze roku 1981. 
Charakteristika: Frantík je neposlušný, mladý. Vítek je hodný, 
pan Bočan je lakomý a zvědavý, pan Bílek je srandovní, paní 
Bílková je hodná a pracovitá. 
Knihu bych doporučil Honzovi a Pavlovi, protože mají rádi dobrodružství. Moc se mi 
líbila, jsou v ní hezké obrázky a písmena tak akorát pro mě. Je zajímavá tím, že 
Frantík a jeho kamarádi chtějí potrestat pana Bočana. 
Názvy kapitol: Objevuje se zelená knížka, Frantík chce potrestat pana Bočana, 
Kradené lusky a strážník, Frantíkovo rozhodnutí, Noční výprava, Pomoc! Zloději!, 
Zelená knížka zmizela, Kocouří dráp, Císař nese poselství, Pan Bočan hledá 
pachatele, Asi má o kolečko víc, Zelená knížka straší, Přiletěla vlaštovička, Pan 
Bočan se mstí, Frantík zachraňuje, Uvarov má nápad, Panstvo jede na výlet, 
Spravedlnost se dostává ke slovu, A dál už nic. 
Děj se odehrává v době po první světové válce. Frantík žije u svého dědečka 
Severýna, poněvadž když byl malý, umřeli mu rodiče. Frantík chodil pomáhat do 
krámku hokynářství k panu Bočanovi. Krámek se nacházel v Kovářské uličce. 
Jednoho dne slyší Frantík, jak se zákaznice hádá s panem Bočanem, že jí připsal 
o tři koruny více. Pan Bočan vlastní zelenou knihu, do které píše všechny peněžní 
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částky, co mu zákazníci dluží. Franta vše slyšel a potřeboval se dostat ke knížce. 
Ten den večer ho napadlo, že do krámku hodí černou kočku, aby udělal rozruch 
a ke knize se dostal. Knihu našel a zjistil pravdu. Pan Bočan opravdu okrádal 
zákazníky. Pro velkou ostudu se pan Bočan musel odstěhovat z Kovářské uličky. 
Z knihy plyne ponaučení, že krást a podvádět se nemá. 
 

Příhody včelích medvídků 

Napsal: Jiří Kahoun 
Ilustroval: Ivo Houf 
Počet stran: 83 
Literatura: dětská pohádka 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. Praha 2002. 
Kniha je zajímavá svými postavami. Velmi dobře se čte. 

Tato kniha je určena pro čtenáře od pěti let. Doporučil bych ji Pavlovi, protože rád 
čte pohádky. Já jsem ji četl sedm dní. 
Charakteristika postav: Brumda je neposlušný, protože mu někdo něco řekne a on 
to neudělá. Čmelda je pracovitý a srandovní, protože chce, aby maminka se na něj 
nezlobila. Maminka je pracovitá a starostlivá, protože chce, aby byli kluci hodní a 
zdraví. 
Kapitoly: Spavá, Sluníčková, Ubrečená, Počítavá, Zdravivá, Řešátková, Pavučinová, 
Vzdychavá, Strašidlová, Smůlovatá. 
Příběh pojednává o tom, že čmelákům pod Mateřídouškou se narodilo děťátko. 
Brumda to slyšel a hned letěl domů. Vrazil do dveří jako huláni na koni. A hned 
povídá: „Čmelákům pod Mateřídouškou se narodilo děťátko.“ Tak maminka rychle 
zabalila dárek a hrníček s medem. Když doletěli k Mateřídoušce, už slyšeli brečet 
miminko. Maminka vlítla do dveří a říká: „Ty jsi ale hezký.“ Ale miminko pořád 
brečelo a brečelo. Tak Brumda říká mamince: „Třeba si chce líznout medu.“ Tak 
maminka dala líznout miminku a ono přestalo brečet. Maminka řekla klukům, aby 
šli už domů. 
 

Tajemství proutěného košíku 

Autor: Markéta Zinnerová 
Ilustrátor: Alena Červená 
Počet stran: 249 
Literatura: dobrodružná povídka 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. Praha 1999. 
Pro čtenáře od osmi let. 

Knihu bych doporučil Pavlovi, protože rád čte dobrodružné knihy. Je hezká a dobře 
se čte. Je zajímavá tím, že místo obrázků jsou zde fotografie. 
Názvy kapitol: Klárčiny starosti na konci léta, U Karasů stěhují, Vavruškovic 
stodola, Na novém místě, Na stohu, Hvězdy rostou na švestce, Přijeli rodiče, 
Toulavý pes, Klárka se rozhoduje, Setkání v lese. 
Charakteristika: Klárka je hodná a milá, protože nikoho nezradí. Tonda je zlobivý 
a neposlušný, protože neudělá nic, co mu někdo řekne. Vládík je spravedlivý 
a hodný, protože každému pomůže. Vojtíšek je neposlušný, protože každého 
neposlechne. 
Klárka měla jet do Prahy a bála se, že na ni Tonda s Vláďou zapomenou. Tak se 
rozhodla, že jim namaluje obrázky na památku. Najednou si všimla, že naproti 
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u Karasů stojí nákladní auto. Vyběhla ven, protože měla strach, že se Vláďa 
stěhuje. Stěhoval se pouze jeho otec k nové ženě. Klárka byla velice ráda, že Vláďa 
zůstal. Klárce přijeli rodiče z Prahy a dověděla se, že nepojede s nimi, protože 
maminka jede na dlouhodobý pracovní zájezd. Klárka tak mohla ještě pár dní 
strávit s kamarády na vesnici. Začala škola a Vláďa se Zdeňkem se pohádali, ale 
brzo usmířili. Prázdniny končí a Klárčina babička se provdala za pana Karase. Klárka 
odjíždí do Praha a Tondovi a Vláďovi dává na památku své výkresy z proutěného 
košíku. 
Knihu jsem četl jeden měsíc. 
 

Kde padají hvězdy 

Autor: Markéta Zinnerová 
Fotograf: Jan Malíř 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 1997. 
Kniha je pro čtenáře od deseti let. 
Počet stran: 293 
Žánr: dobrodružná literatura s dětským hrdinou 
Názvy kapitol: Inka se ohřebí a já tu nebudu, Podezřelá 
doporučenka, Přijela hvězda, Jak se má tvůj kůň?, Nebude po tvém, maminko!, Už 
to začíná!, Podivní cizinci, Věštby tety Libuše, Nečekaná návštěva, Koťata a další. 
Charakteristika postav: Kristýna je hodná a milá, má ráda koně. Strejda Kukal je 
srandovní, protože má rád legraci. Lojza je hodný a kamarádský, protože má rád 
lidi kolem, ale i koně. Emilka je hodná, je ovšem ještě malá. Sandra je hodná, ale 
i nafoukaná. 
Kniha se mi dobře četla, protože není tak náročná. Doporučil bych ji Denise, 
poněvadž má ráda koně. Četl jsem ji jeden měsíc. Je zajímavá tím, že místo 
ilustrací jsou v ní fotografie. 
Příběh začíná tak, že Lojza a Kristýna přijíždějí do zotavovny v Posledníkách. Už se 
znají z dřívějších ozdravných pobytů. Potkají a seznámí se i se Sandrou. Prožívají 
i mimo léčebnu dobrodružství a kamarádí se spolu. Na tomto turnusu se Lojza 
dozvídá, že se nebude moc věnovat koním, protože je alergik a astmatik. Což mu 
hrozně vadí, chtěl se v budoucnu o ně starat jako chovatel. Ale ani Sandra to nemá 
v léčebně jednoduché. Je totiž gymnastka a při saltu špatně šlápla a zlomila si 
nohu. V léčebně ji pan doktor podle rentgenu oznámil, že se s gymnastikou může 
rozloučit. V ten moment se uzavírá do sebe a nechce se s nikým bavit. Lojza se 
snaží přiblížit se jí, ale moc se mu to nedaří. Ostatní holky si myslí, že je moc 
nafoukaná. Lojza nejvíce kamarádí s Kristýnou, která se právě dozvídá, že při 
autonehodě ve Švýcarsku přišli o život její rodiče. Není to pro ní jednoduché, ale 
kamarád Lojza jí se vším pomáhá. Všichni se připravují na poslední den. Bude totiž 
karneval. Pan Kukal jim připravil hudbu, aby si mohli zatančit. Ráno se všichni 
rozloučili a slíbili si, že si budou vzájemně psát. Nejvíce se loučili Lojza s Kristýnou. 
Oni prožívali svou první lásku. Ale nakonec i Sandra se umoudřila a rozloučila se se 
všemi a slíbili si, že se příští rok sejdou opět v lázních. 
 

Auta 

Napsal: Lord, Michels and Marduez 
Ilustrace: Dysney Pixar 
Vydalo nakladatelství Egmont ČR v Praze roku 2006. 
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Počet stran: 96 
Kniha je pro malé čtenáře od sedmi let. Četl jsem ji necelý měsíc. Vybral jsem si 
ji, protože mě zajímají auta. Je zajímavá tím, že auta se chovají jako lidé. 
Zařadil bych jí do dětských příběhů. 
Charakteristika: Blesk je rychlý, protože rád závodí. Sally je hodná a nafoukaná, 
protože nemá ráda, když na ni někdo křičí. Burák je srandovní, protože si 
z každého dělá srandu. Doktor je chytrý, protože každému poručí. 
Tato kniha vypráví většinou o závodění. Jednou, když blesk vystoupil z návěsu, 
viděl plno fanoušků, kteří jásají a křičí. Než začal závod, všichni závoďáci se 
připravovali na rychlou jízdu. A začal závod – Blesk se docela držel na třetím místě 
a Čik byl pořád před Bleskem. Čik způsobil obrovskou havárku v zatáčce, nikdo nic 
neviděl, všude jenom hulán. Blesk se mezi nimi prokličkoval a vjel zase za Čika. 
King, Čik a Blesk byli v poslední zatáčce už skoro u cíle a najednou projeli cílem 
všichni stejně. Rozhodlo se, že se pojede veliký závod v Kalifornii. Když se to Blesk 
dozvěděl, hned jel za Mekem, aby mu otevřel návěs a vydal se do Kalifornie. Byl 
večer a Mek si chtěl odpočinout. Blesk hned řekl: „Ne, pojedeme celou noc, já na 
tebe budu pořád mluvit.“ Najednou Blesk usnul a Mekovi se chtělo také spát. 
Pomalu usínal, a to se objevila čtyři hezká auta. Mek se vzbudil a ta auta mu 
pustila usínací hudbu. Jak Mek spal, sjížděl ke kraji, kde to začalo skákat. Blesk 
měl v návěsu autíčka, která mu spadla na knoflík, který otevíral korbu. Když se 
korba otevřela, Blesk sjel po ní dolů. Vůbec to nevěděl. Proti Bleskovi se 
objevovala auta, která na něho svítila a troubila. Blesk se probudil a hned jel 
hledat Meka. Když přijel do města, začali ho honit policajti, protože jel moc 
rychle. Nabral cestou roští a zahákl se. Jel co nejrychleji, až rozbil celou silnici. 
K ránu dojeli k soudní síni a tam ho odsoudili a řekli: „Opravíš to, co jsi spáchal.“ 
Když uplynulo těch pár dní, objevili se reportéři a fotografové. Ve vzduchu také 
byly helikoptéry. Tu se objevil Mek, Blesk byl úplně šťastný, že ho zase vidí. Odjeli 
do Kalifornie aby vyhráli závod. 
Knihu bych doporučil všem klukům a hlavně Honzovi. 
 

Milan Baroš 

Napsal: Petr Svěcený 
Fotograf: Ondřej Pýcha 
Nakladatelství XYZ v Praze roku 2005. 
Počet stran: 377 
Kniha je pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji tři týdny. Je 
zajímavá tím, že Milan vypráví o svém mládí až k dnešku. 
Vybral jsem si ji, protože mě zajímá fotbal a je taky dobře 
fotograficky zpracovaná. 
Žánr: životopis s fotbalovou hvězdou 

Charakteristika: Milan je odvážný, protože se do všeho hned vrhne. 
Knihu bych doporučil zkušenějším fotbalistům, jako je třeba Lukáš Bouška a nebo 
Honza Bakeš. 
Vypráví o Milanu Barošovi. Můžete se dozvědět, jak začínal s fotbalem. A taky něco 
víc o jeho životě. Narodil se ve Vigantici. Kluci mu říkali ostravský Maradona. Je 
vysoký 184 cm a váží 76 kg. Milan Baroš hrál za FC Vigantice v roce 1987 – 91, za TJ 
Rožnov pod Radhoštěm v roce1991 – 93, taky hrál za můj oblíbený klub Baník 
Ostrava v roce 1993 – 2001 a nakonec hrál za FC Liverpool od roku 2001. Nyní žije 
v Liverpoolu společně s přítelkyní Evou. Bývalá modelka dnes sní o studiu jazyků na 
tamní univerzitě. Mezi Barošovy záliby patří hokej, který dokonce hrával závodně 
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v Rožnově pod Radhoštěm jako střední útočník. Osm měsíců vysedával na tribunách 
anglických stadiónů, dřel v rezervním týmu a čekal na svou velkou chvíli. Shodil pět 
kilo a naučil se základy angličtiny. Někdy ztrácel víru, ale trenér Houllier měl pro 
jeho výkony jen slova chvály. Dá se říci, že dlouhá přestávka Barošovi prospěla: na 
podzim 2002 dostal poprvé šanci v základu, dvěma brankami pokořil Bolton a byl 
vyhlášen hráčem zápasu. Pochybnosti odborníků, kteří odsuzovali liverpoolský 
nákup, se rázem rozplynuly. 
Některé kapitoly: Bary mladší, Kopačky, Brusle nebo lyže?, Puberťák na intru, 
Manekýn, Lvíče a olympionik, Hanka, Michala, Eva ..., Žolík, Slaměný Vdovec, Vítěz 
Ligy mistrů, Cesta do Německa. 
 

Vysoký cíl 

Autor: Lubomír Man 
Ilustrátor: Milan Zezula a Petr Barč 
Vydalo v edici Knihy táborového ohně nakladatelství 
Leprez v Praze roku 1995. 
Počet stran: 161 
Kniha je pro čtenáře od jedenácti let. Doporučil bych ji 
Honzovi Horskému, protože rád běhá. Vybral jsem si ji, 
protože jsem četl některé knihy edice táborového ohně. Četl jsem ji měsíc. Je 
zajímavá tím, že Martin nemá žádné kamarády, ale svou trpělivostí si je získá. Patří 
do dobrodružné literatury pro kluky. 
Kniha má 55 kapitol, například Boxerská rána, Nepřítelem třídy, Výstřel, Objevuje 
se Tolar, Do Vlár, První závod, Nečekaný konec, Na Horce, Staví se doskočiště, 
Podivné zranění, Ztrácejí se věci. 
Charakteristika postav: Martin je hodný a dobrý sportovec, rád běhá. Banaš je 
kamarádský, hodný a vtipný. Kauliš je nepřítel Martinovy skupiny, je zlý, protože je 
chce zničit. 
Kniha vypráví o Martinu Rumlovi. Martin má tátu boxera, který už dlouho nezápasil. 
Když ho jednou jiný boxer vyzval na souboj, řekl ano. V boxerském zápase – asi 
v polovině – táta umřel. Když Martinovi umřel táta, máma se chtěla odstěhovat do 
Vlár, kde se narodila. Ve Vlárech ale s Martinem nikdo nechtěl kamarádit. Jednoho 
rána chtěl jít Martin do cirkusu, ale nestihl trolejbus. Smutně se vracel domů 
a vzpomněl si, že další trolejbus jede za chvíli. Řekl si, že za chvíli bude v zatáčce, 
takže mu může nadběhnout. Měl to jen taktak. Po příchodu k cirkusu tam nikdo 
nebyl, jenom nějaký pán. A ten mu říká, přijď v neděli v osm hodin. Martin se tam 
objevil, viděl spoustu kluků, ale i toho pána. Jmenoval se Tolar. Martin se 
dozvěděl, že cvičí atletiku. Přišel k němu a ptá se, jestli by u něj nemohl cvičit, že 
je prý dobrý v běhu a ve skoku do dálky. Tak Martin začal běhat na závodech 
a postupně se umisťoval na prvních třech místech. 

 

Pavel Šlitr 

Liška je nejlepší pes 

Knihu vydalo nakladatelství SiD and NERo v Praze roku 1999. 
Kniha má 31 stran. 
Napsal ji Antonín Matějka. 
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Ilustroval Jaroslav Malák. 
Typ literatury: příběh s dětským hrdinou 
Kniha je o tom, jak na konci školního roku přijde do 
školy známý pan cestovatel a vypráví, kde všude byl. 
Děti se ho ptají na všelijaké otázky. A Tonda, který je v 
této knize hlavní postavou, se zeptal, jestli si do deníku 
zapisoval každý den. Pan cestovatel Tondovi odpověděl, 
že si zapisoval jen, když se stalo něco zajímavého. A tak 
Tonda jede na prázdniny na Moravu do vesničky jménem 

Květákov k babičce a dědovi a s sebou si veze notýsek, aby mohl zapsat vše, co 
prožije zajímavého. Tonda má v Květákově mnoho kamarádů, ale nejvíce kamarádí 
se psem jménem Liška, který mu vždy pomůže z průšvihu. Tonda a Liška spolu 
zažijí mnoho dobrodružství. Nejednou šlo Tondovi i o život, například při sekání 
trávy, chytání prasete, ale hlavně při záchraně Stokláskové, která se topila a on ji 
zachraňoval. Byl to městský kluk, a tak spoustu běžných venkovských aktivit 
popletl. 
Charakteristika: Tonda je městský kluk, je středně vysoký a vlasy má blonďaté. 
Tondy nejlepší kamarád je pes Liška. To je pes babičky a dědy, je hnědý. Má rád 
Tondu. 
Kniha je zajímavá tím, že v každé kapitole se Tonda něco zajímavého naučí do 
života. 
Kniha se mi moc líbí, četla se mi dobře díky velkým písmenům a veselým obrázkům. 
Tuto knížku bych doporučil čtenářům, kteří mají rádi srandovní a napínavé příběhy. 
Je pro čtenáře od šesti let. Četl jsem ji dva dny. 
Názvy kapitol: 
30. června vysvědčení, Jedu na prázdniny do Květákova, 1.července nové telátko, 
Chytáme králíčka, Liška je šikula, 2. července na řece, Umím zamknout loď, Liška 
a telefon, 4. července utekla nám Bela, Liška je odvážnější než já, 7. července 
sekačka na trávu, V kompostu, Může zato Liška, 15. července psí závody, Potřebuji 
vozík, V mraveništi, 18. července na rybách, Malá Stoklásková, Liška je nejlepší 
pes, 25. července přijel cirkus a komedianti, Zítra začíná pouť, 30. července 
fotbalový zápas Květákov : Čadlice, Chytám desítku, 31. července hurá! Pojedeme 
za mámou, Budu cestovatelem. 
 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 

Vydalo nakladatelství Albatros v roce 2001 v Praze. 
Kniha má 62 stran. 
Autoři: Vladimír Jiránek, Jaroslav Pacovský a Jiří 
Šebánek. 
Ilustroval: Vladimír Jiránek. 
V knize najdeme několik krátkých příběhů. Jedná se 
o pohádkové příběhy. Kniha je o tom, jak slavný 

kouzelník Pokuston, který miloval špagety, ztratil svůj kouzelný klobouk i s králíky. 
Bob a Bobek jsou chudí a hladový, tak si chtějí vydělat peníze na nějakou tu 
mrkvičku. Zkoušeli to jako řemeslníci, zahradníci, natěrači, ale i kuchaři. Také se 
dostali do ZOO, kde se chtěli zadarmo najíst a napít, ale nakonec zbohatli, když 
vyhnali sněžného muže ze Špindlerova Mlýna do Himalájí. Bob je velký a zkušený 
králík, který Bobka ochraňuje. Bobek je malý a nezkušený, lenošný králík. Kniha je 
zajímavá tím, že v každém dobrodružství vyvede tato dvojce něco srandovního. 
A ukazuje nám, jak si mají kamarádi pomáhat. Doporučil bych ji Honzovi, protože 
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čte pohádky a srandovní příběhy má taky rád. Kniha je určena pro děti od šesti let. 
Četl jsem ji čtyři dny. Názvy kapitol: Bob a Bobek z klobouku, Bob a Bobek truhláři, 
Bob a Bobek zahradničí, Bob a Bobek v ZOO, Bob a Bobek natírají, Bob a Bobek 
v restauraci, Bob a Bobek na horách, Bob a Bobek bojují, Bob a Bobek králíci 
pokusní, Bob a Bobek shánějí budíček. 
 

Pekelná třída řádí 

Knihu napsal Vojtěch Steklač. 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2005. 
Žánr: příběh s dětským hrdinou. 
Knihu jsem dostal vloni k Vánocům, má 198 stran. Četl jsem ji tři 
měsíce. Obsahuje 22 kapitol, z nich jsou nejvíce zajímavé: Jak 
jsme se seznámili s Hamáčkem, Inspektor Moulis, Šmakal, 
Středověk, Koně a rytířky, Slepice, Šišky. 
Celá kniha vypráví o partě kluků. Mirek, Čenda, Aleš a Bořík spolu chodí do jedné 
třídy. Kniha začíná ve školním roce, kdy dostanou nového třídního učitele, který učí 
prvním rokem. Pak začínají prázdniny a pan učitel Hamáček, přezdívaný Hamajda, 
jede s žáky na tábor, kde zažívají kluci společně s holkami spoustu zážitků. 
Nejvíce se mi líbila kapitola Koně a rytířky, která vypravuje o táborové soutěži, 
rytířském turnaji, ve kterém si děvčata osedlala své koně, kluky, a musela soutěžit, 
kdo se nejdéle udrží na svém koni. Zatímco holky losovaly koně, v tomto případě 
kluky, tak si Aleš našel novou kamarádku, myš, kterou pojmenoval Kunhůta a začal 
ji cvičit (ale na konci tábora mu stejně utekla). Rytířský zápas byl vyrovnaný, 
v semifinále se utkal Bořík s rytířkou Palhounovou proti koni Alešovi a rytířce 
Teckertové. Souboj to byl vyrovnaný, ale nakonec přece jenom vyhrál Aleš a se 
svojí jezdkyní se stali vítězi turnaje. 
Na konci tábora, když děti sepsaly své desatero o tom, jak se budou chovat, pan 
učitel Hamáček prohlásil: „Hm, pekelná třída, myslím, že už si pomalu začínám na 
vás zvykat.“ 
Kniha se velmi dobře čte, protože je psána o dětech v mém věku a mnohdy se u ní 
i zasmějete. 
Bořík je mladý kluk, který dal partu dohromady. Aleš je tlustý kluk, který nemá 
rodiče, žije s babičkou. Čenda je kluk, který nemá moc rozumu, ale kluci s ním 
kamarádí. Mirek je kluk, který je nejlepší z party v tělocviku. 
Knihu bych doporučil klukům ze třídy, protože to je kniha pro kluky. Je pro děti od 
devíti let. 
 

Staré řecké báje a pověsti 

Knihu napsal Eduard Petiška. 
Ilustroval: Václav Fiala 
Vydalo ji nakladatelství Albatros, a. s. v Praze roku 2005. 
Je v ní několik krátkých bájí a pověstí. 
Knihu jsem dostal loni k vánocům, má 240 stran, četl jsem ji pět měsíců, protože 
jsem nečetl pravidelně. Kniha obsahuje 28 bájí a pověstí, z nich nejzajímavější 
byly: Prométheus, Midas, Iáson a Médea, Hérakles, Perseus, Théseus, Trója 
a Odysseovy cesty. 
Uvádím báj Prométheus, jenž byl potomek rodu Titánů. Vytvořil první sochu 
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člověka, jež se podobala bohu a Pallas Athéna – bohyně rozumu a moudrosti – 
vdechla soše ducha, hlína zrůžověla a začalo v ní bušit srdce. Tak poslal 
Prométheus na svět první lidi, naučil je stavět domy, číst, psát, zapřahat zvířata 
a rozumět přírodě. Zeus – vládce všech bohů – pozoroval jejich činy a vytkl 
Prométheovi, že sice naučil lidi pracovat a myslit, ale nenaučil je ctít bohy 
a obětovat se jim. Rozhněvaný Zeus vzal lidem oheň, Prométheus tajně vzal Diovi 
trochu ohně a vrátil ho lidem. Když to Zeus zjistil, dal vytvořit sochu dívky, které 
vdechl život, pojmenoval jí Pandora a poslal ji na zem se skříňkou plnou nemocí 
a bídy. Tak přišly na zem nemoci. Prométhea dal přikovat ke skále a vyslal 
obrovského orla, aby mu každé ráno uzobával játra z těla. Ale Prométheus se 
nepodrobil, po letech ho vysvobodil Hérakles – syn Dia, který orla střelil 
a Prométheovi daroval život. Aby však byla kletba Dia naplněna, musel Prométheus 
nosit navěky železný prsten s kouskem skály, ke které byl přikován. Od té doby nosí 
lidé prsteny s kameny na památku Prométheova činu. 
Prométheus je chlap, kterému je smutno, proto si udělal sošku ženy. Hérakles je 
nejlepší bojovník ve starém Řecku. 
Kniha je zajímavá tím, že je to vyprávění a dá se přečtením knihy i něco naučit. 
Dobře se mi četla, myslím, že je určena hlavně pro kluky. Proto bych ji doporučil 
hlavně klukům z naší třídy. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. 
 

Děti z Bullerbynu 

Knihu napsala švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová a 
do češtiny přeložil Břetislav Mencák. 
Ilustrovala ji Helena Zmatlíková. 
V Klubu mladých čtenářů vydalo nakladatelství Albatros 
v Praze roku 2004. 
Kniha má 215 stran a četl jsem ji asi čtyři měsíce. 
Kniha je pro děti od šesti let a doporučil bych ji mé 

sestře, která se nyní učí číst, bude se jí určitě líbit. 
Kniha má celkem tři části, první část má 17 povídek, druhá část má 15 povídek 
a třetí část má 12 povídek. 
Názvy povídek: Kolik je nás dětí v Bullerbynu, S bratry je jenom trápení, Moje 
nejkrásnější narozeniny, Brzy budou Vánoce, Lasse spadne do jezera, Olle dostane 
sestřičku, Dědečkovi je osmdesát let, Dostanu jehňátko, Ollovi se viklá zub, Skříňka 
mudrců, atd. 
Kniha vypráví o šesti dětech: Lasse, Bosse, Olle, Lisa, Anna a Britta, kteří žijí 
v Bullerbynu. O jejich příhodách z běžného života, o radostech, ale i starostech. 
Provází nás celým rokem, začíná školním rokem, pokračuje Vánocemi, Novým 
rokem, Velikonocemi a končí opět létem. V každém období děti zažívají něco 
zajímavého. Bullerbyn se skládá ze tří statků: Norrgarden, ve kterém bydlí Britta 
a Anna, Mellangarden, tam bydlí Lisa a její bratři Lasse a Bosse a pak Sorgarden, 
tam bydlí Olle. 
Děj jednoho z příběhů: Jednou se Ollovi viklal zub a strašně se bál si ho vytrhnout. 
Přivázal si režnou niť na ten bolavý zub, ale bál se škubnout. Tak se Lasse rozhodl, 
že počká až Olle usne, protože i pan zubař říká, že nejlepší je pacienta vždy uspat 
a pak že ho nic nebolí. Společně s ostatními se pak potichu vplížil do jeho pokoje 
a zub mu vytrhl, Olle nic necítil a ráno byl o jeden zub chudší. Nebo když nocovali 
na seníku, připravili si chlebíčky, které ještě za světla snědli a pak už se jenom 
navzájem strašili. Nakonec usnuli, ale vzbudila je zima, tak nakonec všichni utekli 
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do svých postýlek. 
Lisa – je jí sedm let a je to malá blondýna, má dva bratry Lasseho a Bosseho. 
Lassovi je devět, má hnědé vlasy, je odvážnější než jeho bratr Bosse, kterému je 
osm let a je také blonďatý. Společně provádějí své sestře a její dvěma 
kamarádkám různé lumpárny. Britta je devítiletá copatá dívka a Anně je sedm jako 
Lisse. Ještě kamarádí s Ollem, kterému je osm let a nemá zatím žádného 
sourozence (na konci knihy se mu narodí sestřička), jenom má psa. 
Kniha je zajímavá tím, že i když jsou hlavními hrdiny děti, kteří si provádějí různé 
schválnosti, ukazuje nám, že nakonec vždy vyhraje přátelství. 
Kniha se velmi dobře čte, protože je o dětech v mém věku a občas provádějí pro 
mě velmi zajímavé činy. 
 

Dědeček vypráví pohádky 

Napsal: Vladislav Stankovský a Jan Vladislav 
Ilustrovala: Markéta Šišková 
Kniha má 288 stran, četl jsem ji tři měsíce. Obsahuje 
112 pohádek. 
Druh literatury: pohádky. Jejich názvy: O lávce a stádu 
oveček, Pohádka o skleněném mostě pro děti, co pěkně 
pijí mlíčko, Lambtonská saň, O slepici se zlatým hřebínkem, O císaři, který rád 
poslouchal pohádky, Janek a tři obři, Kanonýrský guláš, O dvou darech, Král a 
skřítek, O Zlámané Lhotě. 
Děj pohádky O lávce a stádu oveček: Byl jednou jeden dědeček, který měl syna. 
Jednoho dne synovi řekl: „Synu, už jsi dost velký a silný, tak bys mohl jít do světa 
a najít si práci.“ Jen co to otec dořekl, vydal se jeho syn do světa. Zanedlouho stál 
u jedné veliké vesnice. Neváhal a šel k prvnímu statku, který uviděl. Tam sedlákovi 
pásl stádo ovcí a dobře si vydělával. Každý den chodil s ovcemi do údolí, které ovce 
celé zaplnily, protože jich bylo hodně. Jednoho dne bohužel přišla bouřka 
a všechny potůčky a řeky se rozvodnily. Voda strhla všechny lávky, kromě jedné. Ta 
byla ale moc stará a pokaždé se prohnula, když po ní někdo přešel. Tak musely 
ovečky chodit po jedné za sebou. Bylo jich takové množství, že tam chodí dodnes. 
Otec syna je moc starý a chudý. Syn je dospělý muž, který se nebojí ničeho. Sedlák 
je bohatý a nemá nikoho na pasení oveček. 
Kniha je zajímavá tím, že to je kniha pro děti, ale někdy tam příběhy končí špatně. 
Dobře se četla. Doporučil bych ji těm, kdo mají rádi pohádky. Je určena pro děti od 
osmi let. 
Knihu vydalo nakladatelství Brio v Praze roku 1997. 
 

Kubula a Kuba Kubikula 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2001, má 81 stran. 
Knihu napsal Vladislav Vančura, ilustroval Zdeněk Miler. 
Druh literatury: pohádkový příběh. 
Kniha je o tom, jak se skamarádí medvěd Kubula a medvědář Kuba 
Kubikula. Ale po chvíli přijde medvědář na to, že si z něj dělá 
medvěd legraci a neposlouchá ho. Tak si na něj medvědář vymyslel 
strašidlo Barbuchu. Ale jak je zvykem, tak to mělo háček. Strašidlo 
nebylo vůbec zlé, ale naopak pomáhalo, radilo a chránilo a také se 
kamarádilo se všemi, kromě městských pánů, kteří sedí na radnici 
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a vymýšlejí, jak by je zesměšnili. Dokonce si z něho udělali pošťáka a posílali si po 
něm dopisy s Lízinkou. Nakonec se to dozvěděli i páni z radnice, kteří je přesunuli 
ze šatlavy do sklepa. Ale nakonec je chtěli dovést na náměstí a tam je pořádně 
zesměšnit. Ale medvěd a medvědář se vymkli z pout a utekli. Kubula utekl k Lízince 
a Barbucha s ním. Jenom Kuba Kubikula zmizel a už se o něm neví. Nakonec se z 
Barbuchy stal pes a z Kubuly se stal chlapec, který začal chodit do školy. 
Kubula je zlobivý medvěd. Kuba Kubikula je medvědář, který si dělá starosti 
o medvěda. Barbucha je strašidlo, které si vymyslel Kuba Kubikula, aby zastrašil 
Kubikulu. Lízinka je děvče, které se stará o Kubulu. 
Kniha je zajímavá tím, že Kuba Kubikula jako hlavní postava nakonec zmizí a nikdo 
neví kam. Velmi dobře se čte. Je pro čtenáře od šesti let. Četl jsem ji dvacet dní. 
Knihu bych doporučil těm, kdo mají rádi obrázky Zdeňka Milera. 
Názvy kapitol: Za časů ušatých čepic, Kováři před sto lety, Ze světnice voní 
polévka, děti, Bylo devět hodin, tma a noc, Kovářovic měli čtyři děti, Líza, Kubula 
a Kuba Kubikula, Kubula vedl svou a nepřestal, Kuba Kubikula pospíchal, Jak si to 
pan Randa srovnal, To bylo ovšem něco pro kluky. 
 

U veliké řeky 

Napsal: Eduard Štorch 
Ilustroval: Zdeněk Burian 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 2004. 
Má 118 stran. Jedná se o dobrodružnou knihu. 
Názvy kapitol: Před pěti tisíci lety, Na Vltavě, Pohřeb, Honba 
na zubra, Náčelník medvědů, Lesní lidé, Sokolí oko, Šťastná 
chvíle. 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. 

Tyto příběhy se odehrávají u veliké řeky, tedy u naší státní řeky Vltavy, kde žijí 
rody Medvědů, Sokolů, Bobrů, Vlků a Volavek. Členové rodů spolu žijí v míru, ale 
někdy spolu soupeří, dokonce se i strhnou obrovské bitvy, které mohou způsobit 
také obrovské ztráty životů chlapců a mužů. 
Můj názor na knihu: kniha je zajímavá tím, že ji autor sepsal podle skutečností 
a událostí, které se opravdu mohly stát. Líbila se mi i proto, že mě naše historie 
baví. Přečetl jsem ji celou. 
Charakteristika postav: Egy-užč je mladý a statečný, Klátivý medvěd je dospělý 
silný muž, který rád rybaří (a uprostřed knihy bohužel zemře), Prskavý bobr je 
dospělý silný muž, také rád rybaří, Starý bobr je moudrý muž, který je už trochu 
starší. Sokolí oko je nejsilnější a nejodvážnější muž té doby. 
Knihu jsem četl sedm dní. 
Myslím si, že tato kniha je určena hlavně klukům, proto bych ji doporučil všem 
klukům v naší třídě. 
 

Boříkovy lapálie 

Knihu napsal Vojtěch Steklač. 
Ilustroval: Adolf Born 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. 
Literatura: v knize jsou příběhy. 

Bořík je mladý, nebojácný kluk, který dal partu dohromady (a je z nich 
nejchytřejší). Aleš je tlustý kluk, který nemá rodiče a žije s babičkou. Čenda je 
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kluk, který nemá moc rozumu, ale kluci s nim kamarádí. Mirek je kluk, který je 
nejlepší z party v tělocviku. Maminka Boříka je starostlivá a nebojí se říct svůj 
názor. Tatínek Boříka je pracovitý, ale také je silný kuřák. 
Knihu bych doporučil všem klukům ze třídy, protože to je kniha pro kluky. Je 
určena pro děti od devíti let. Má 189 stránek a četl jsem ji jeden měsíc. 
Názvy kapitol: Jak jsme překvapili paní učitelku, Tvrdé Y, Jak měl Aleš narozeniny, 
Sultán, Tyrl a Pihoun, Jak nám Aleš předváděl triky, Jak Aleš dostal papouška, Jak 
jsme lítali, Ku – Ku? Ku – Ku!, Jak jsme hráli ragby, Inspektor, Jak jsme jeli sto 
dvacet, Jdeme na věc, Jak jsem byl slepice, Exkurze je poučný výlet, Jak na mne 
sedla noční můra, Jak dědeček ukradl Evelínu, Jak jsme hráli na tichou poštu, Jak 
je těžké vybrat si povolání. 
Nejvíce se mi líbila kapitola: Jak měl Aleš narozeniny, která je o tom, jak se paní 
učitelka vydala s dětmi do kina, původně na film o pěstování ryb v jižních Čechách. 
Před kinem stál pan ředitel školy se smutnou správou, kterou nepotěšil paní 
učitelku a Bohouška, protože film nedorazil, ale určitě potěšil ostatní, protože 
stihli najít náhradu místo pěstování kaprů a to grotesky s Charliem Chaplinem. Film 
byl o jedné oslavě, kde měli obrovskou bitvu, ve které nebojovali se zbraněmi, ale 
používali vše, co měli zrovna po ruce, hlavně dorty. Jelikož měl Aleš zrovna 
narozeniny a kluci mu přišli popřát s originálním dárkem – starou vařečkou, kterou 
našli v popelnici před Alešovým domem, rozhodli se uspořádat také takovou bitvu 
a házeli po sobě trubičky a indiánky, které koupila Alešova babička. Když to 
babička viděla, vzala vařečku a všechny vyhnala. 
Kniha se velice dobře čte díky vtipným větám a odstavcům. 
 

Chatrč z kostí 

Knihu napsala Petra Vaisová. 
Ilustrovala: Markéta Laštůvková 
Vydalo ji nakladatelství Pavel Dolejší v roce 2006. 
Kniha patří mezi dobrodružné příběhy. 
Doporučil bych ji Honzovi Bakešovi, protože má rád 
dobrodružné příběhy. 
Kniha je o tom, jak dva třináctiletí kamarádi Sam a Jery se 
domluvili, že o letních prázdninách nepojedou s rodiči 
k moři, ale k dědovi, tak říkali panu Schwazcovi, který je 
po pravdě děda jen Sama. Rodiče s nimi moc spokojení nebyli, ale dovolí jim to, 
když splní úkoly, které znějí: Sam se nechá přezkoušet u jeho matky z češtiny, 
která je jeho učitelka a Jery je pozve na koncert, kde bude hrát na housle. 
Chlapcům to vyšlo a k dědovi nakonec jeli, ale hned po příjezdu oznámili dědovi, 
že skutečné prázdniny stráví na Javořině. Děda jim to dovolil, jelikož on sám tam 
trávil prázdniny se svým nevlastním bratrem. Kluci si postavili na Javořině stan 
a dědovi, řekli že jim bude dělat spojence, až nebudou mít jídlo, že jim ho někde 
schová a udělá jim mapky. Sam vzal kameny a ohraničil ohniště, Jery přinesl kládu, 
aby si na ní mohli sednout k ohni. První noc sami, ve stanu se jim moc dobře 
nespalo, protože ráno kolem páté je vzbudilo kvílení, vytí a štěkání. Kluci se báli. 
Druhý den se šli vykoupat do lomu. Když přišli před lom, spatřili koupající se dívku, 
která je později pozvala na oběd. Při této návštěvě zavítali za Renátou její 
spojenci, kteří se vymlouvali na to, že jsou její bratři a že od ní odvezou peřiny do 
čistírny. Při hledání hub spatřili kluci zase skřeta, jenž byl ve skutečnosti pan 
Tobiáš, kterého zprvu měli za nepřítele, jelikož bydlel v chatrči ze dřeva a měl plot 
a střechu z kostí. Chatrč byla malá a hlavně zarostlá, což se klukům hodilo, když 



- 53 - 

pana Tobiáše vykrádali, ale pak díky zarostlé zahradě Jery spadl do jámy na 
odpadky, vyvrtl si kotník tak, že nemohl pomalu stát. Když mu Sam slíbil, že ho 
zachrání, spatřil pana Tobiáše, jak jde z obhlídky lesa. Sam sebral odvahu a šel za 
ním, aby mu pomohl. Vzali žebřík a Jery po něm vylezl. Pan Tobiáš je vzal do 
chalupy, kde zjistili, že za škodnou může Renáta a že v těch peřinách, které 
spojenci odváželi, nebylo peří, nýbrž maso. Pak zavolali dědovi. Ráno odvezl pan 
Hans Jeryho na pohotovost, kde mu obvázali kotník škrobákem. Pak je odvezli na 
autobus, který je odvezl domů. Cestou slyšeli, že autokar odvážející cestující 
z letiště v Ruzyni z Chorvatska vážnou nehodu. Jery se Samem se zděsili, protože si 
mysleli že v něm jeli jejich rodiče a Anetka. Když Sam přišel domů a nikdo tam 
nebyl, zděsil se a šel s Jerym domů, ale tam to vypadalo zrovna tak. Po chvilce jim 
zavolala Jeryho mamka, že přiletí v noci letadlem, protože se zdrželi v muzeum, 
kde měli výstavu všech druhů dopravy. Chlapci se shodli na tom, že příště pojedou 
raději s nimi. 
Knihu jsem četl devět dní, má 120 stran. 
Charakteristika postav: Sam je odvážný a chytrý. Jery je odvážný, i když se párkrát 
zachoval jako zbabělec, a chytrý. Děda je chápavý a hodný. Hans je rozený Němec 
a je hodný. Tobiáš je hodný, chápavý a přátelský. Renáta je zrádce, ale taky je 
hezká. 
Kniha se mi líbila. 
Názvy kapitol: Tajný sen, Vzhůru do divočiny, Vytyčení teritoria, Vetřelci, Zatopený 
lom, Skřet, Poklad, Noc na stromě, A co dál?, Území nepřítele, Nebezpečná mise, 
Všechno je jinak, Zátah, Beznadějně ztraceni. 
 

Tajemství ztraceného náhrdelníku 

Napsala: Enid Blytonová 
Ilustrace: Bohumil Fencl 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 2008. 
Kniha má 141 stran a je v ní 21 kapitol. 
Žánr: detektivní literatura 
Kniha je pro děti od devíti let a četl jsem ji deset dní. Doporučil 
bych ji Sáře, protože četla jiné díly této série. Je zajímavá tím, 
že v ní nejsou žádné obrázky. Líbila se mi a půjčil bych si od Sáry i 
jiné díly. 

Charakteristika: Špekoun je mladý tlustý kluk, který se rád převléká a je vůdce 
pátracího týmu. Jeho pravé jméno je Fredrick a je taky nejodvážnější. Brok je pes 
Špekouna, ale starají se o něho všichni kamarádi z pátracího týmu. Nesnese 
policistu pana Goona, toho by nejraději zakousl, kdyby mohl. Larry je nejlepší 
kamarád Špekouna. Daisy je chytrá, ale málokdy se dostane ke slovu. Pip je bratr 
Bětky, je na ni moc hrubý a přísný, ale na druhou stranu je i hodně chytrý. Bětka je 
sestra Pipa a je taky chytrá, přišla na klíčový případ – vyhledala perly. Goon je 
pyšný policista a je hodně naštvaný na tým Pátračů, protože vždy vyřešili případ 
dřív než on. Inspektor Jeenks je milý a je velký spojenec dětí z pátracího týmu. 
Žebrák byl spolupachatelem gangu, který ukradl perly a on jim předával vzkazy. 
Názvy kapitol: Ať žijí záhady, Mrzutosti s panem Goonem, Špekoun v přestrojení, 
Zábava na pouti, Prodavačka balónků, Návštěva u inspektora Jeenkse, Něco 
skutečně divného, První stopa, rodí se plán, Špekoun předává vzkaz, Každý se chce 
podílet, Pátrání pokračuje, Konečně se něco děje!, Pan Goon vystrkuje drápky, 
Velmi odvážná myšlenka, Úterní noc – konečně!, Pan Goon zamýšlí nepěkný kousek, 
Pan Goon zažívá nejednu horkou chvilku, Tajemství ještě nekončí, Znovu číslo tři, 
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Závod a dobrý nápad na konec, Honba za náhrdelníkem. 
Kniha je o tom, jak se ke konci prázdnin nudí dva sourozenci Pip a Bětka. Těší se na 
to, až jim přijedou kamarádi od moře a konečně se bude něco dít. Bětka byla celá 
nešťastná z toho, že letos nejsou žádné záhady, a tým Pátračů se bude jenom nudit 
a nic nevyřeší, ani jednu záhadu. Věděli, že policista pan Goon se jim bude smát, 
protože on měl alespoň nějaké případy, které vyřešil bez problémů. Další den ráno 
se Bětce splnila obě přání. Nejprve se na zahradě sešli všichni pátrači a pak se šli 
zeptat policejního inspektora, jestli by tu pro ně neměl nějaký případ On se hned 
zmínil o ukradený perlách, což bylo hodně nebezpečné. Úkol zněl jasně: Vypátrat 
sídlo gangu a předat informace. Při náhodné hře, kdy se Špekoun převlékl za babku 
prodávající balónky, uviděli žebrajícího muže, jak mu kdosi předává na lístku 
zprávu. Špekoun se ho pokusil dostat na jiné místo a pak se za něj vydával 
v převleku, když se mu do rukou dostala informace od zlodějů perel, že má říci 
číslu tři, aby v úterý večer přišel do muzea Voskových figurín. Na číslo tři se tak 
mohli děti připravit, Špekoun se převlékl za Napoleona, ale po chvíli tam přišel 
i pan Goon a stoupl si na místo policisty, kterého postavil za závěsy. Po chvíli 
pozorování bohužel Goon kýchl a Špekoun se prozradil mrknutím, tak ho svázali a 
dali ho do skříně. Pak odešli. Goon byl tak naštvaný na Špekouna, že ho ani 
nevysvobodil a šel zavolat inspektorovi, že chtějí vykrást další místo. Policie 
nakonec tři muže zatkla, ale jeden byl stále na svobodě. Špekouna dostaly děti ze 
skříně a druhý den se musel podrobit výslechu inspektora Jeenkse a vše mu 
vysvětlit. Další den děti opět pátraly a našly pravého žebráka, kterému předaly 
vzkaz, kde najde zloděj číslo tři perly. Žebrák mu napsal: Muzeum Voskových 
figurín a snažil se utéci. Zatímco děti hlídaly muzeum, Špekoun s Goonem honili 
zloděje číslo tři, který jim nakonec ujel. Perly se nakonec našli, našla je Bětka na 
krku figuríny královny Alžběty, předali je inspektoru Jeenksovi a dostali pochvalu, 
tak mohli alespoň naštvat Goona. 
 

Tajemství ztraceného tábora 

Napsal: Stanislav Vydra 
Ilustroval: Petr Herold 
Vydalo nakladatelství Erika s.r.o., v Praze roku 2001. 
Kniha má 125 stránek a 27 kapitol a patří do 
dobrodružné literatury. 
Charakteristika postav: Honza je kluk, který se poprvé 
zúčastní tábora. Martin je ostřílený skaut, ale poprvé tam bude bez Akely. Milda je 
kluk, který se snaží udělat co nejvíce práce dopoledne, aby pak mohl odpočívat. 
Klásek je kluk, který se poprvé zúčastní tábora a má na rozdíl od ostatních o jeden 
důvod navíc bát se sousedního Hitlerova Německa, protože on i jeho rodina jsou 
Židé. Béďa je kluk, který už ví, co ho na táboře čeká, ale chybí mu Akela a pracuje 
do vyčerpání. Caruso je jediný skaut, který hraje na hudební nástroj, na kytaru. Je 
taky Fantom, který přelstí hlídky a vyzkouší si všechny ostatní táborníky v jejich 
odvaze a mysli. Vlčák je jeden z rádců vůdce tábora. Mánek se také poprvé 
zúčastnil tábora. Šťoura společně s Carusem je Fantom. Stopař uhádl záhadu, kdo 
je Fantom. Anáček je malý hrdina, který se málem utopil. Faty je osmnáctiletý 
kluk, který je teď v táboře nejstarší a taky se stal vůdcem, protože Akela se 
nezúčastní. Akela je dospělý muž, který se nedostavil na tábor, protože mu zemřeli 
oba mladí synové, kteří se měli tábora zúčastnit, jeho manželka se kvůli tomu 
málem zbláznila a on se pečlivě stará, aby alespoň ona ho neopustila. Pan Hajný je 
hodný, i když ho přepadli tuláci, ale měl štěstí, že ho manželka s chlapci a jeho 
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dcerou zachránili. 
Kniha je zajímavá tím, že je vydaná v roce 2001 a je napsaná za doby, kdy ovládal 
Hitler Evropu. Nejlépe bych se vcítil do chlapce jménem Béďa. Kniha je pro 
čtenáře od devíti let. Doporučil bych ji Honzovi Bakešovi a Lukášovi. Knihu jsem 
četl dva týdny. Nejvíce se mi líbila tato věta: „Všichni si zde dobře rozumí, jsou si 
bratry. A takové bratrské přátelství to je něco krásného a mezi lidmi velice 
vzácného.“ 
Názvy kapitol: Úvod, Na tábor, Jak se staví tábor, Dosud nepoznané blaho, 
Dostavba tábora, Tuláci hrozí, Rambas, Luky a lasa, Beseda u ohně, Fantom. 
Kniha je o tom, jak se skauti sešli před jejich budovou a vydali se na tábor. Po 
příchodu si chlapci postavili tábor a ubytovali se. Druhý den chlapci vybudovali 
podle rozkazů Fatyho nejnutnější věci, například kuchyni, oázu úlevy, hnízdo, 
stožár. Klukům se tam bydlelo docela dobře, až na to, že si s nimi hrál Fantom. 
Mladí skauti si počínali velmi dobře, ale Fantom měl navrch. Na táboře prožili nová 
dobrodružství, ale při každém jeho prožitku byli nešťastni z toho, co jim Fantom 
provedl. Jednou ukradl střechy ze stanů, podruhé ucpal kamna. Chlapci nevěděli, 
kdo se za ním ukrývá, ale nakonec vypátrali, že se jedná o jejich kamarády – Carusa 
a Šťouru. Chlapci byli rádi, že se Fantom našel a zároveň byli ponaučeni, že musí 
být příště víc opatrnější. 
 

Bratr mlčenlivého vlka 

Napsala: Klára Jarunková 
Ilustroval: Zdeněk Mlčoch 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1987. Kniha je 
pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji čtrnáct dní. 
Charakteristika postav: Jožka (Vuk) je rychlý, silný a pomalu 
dospělý chlapec, který má dívku Janu. Joža je bratr Juli a 
měl přezdívku Mlčenlivý vlk, jelikož dokázal mlčet i tři dny. 
Jura (Jula) je chlapec, který prožívá spoustu dobrodružství 
(vypráví knihu). Julka je dívka, která se chová jako 

uklízečka, i když je taky sourozenec Juli. Gábina je pětiletá sestra July, která 
pouze na všechny žaluje. Bojar je pes, bernardýn, který má nejraději Vuka 
a Gábinu. Baryk je také bernardýn, který má nejraději Julu. 
Kniha se mi dobře četla. Nejlépe bych se dokázal vcítit do role July. Doporučil bych 
ji Markovi a Honzovi, protože mají rádi srandovní věci a u této knihy se trochu 
pobavíte. V knize je 22 kapitol. 
Děj se odehrává v Nízkých Tatrách na Slovensku v jednom hotelu, který vlastní 
rodina jménem Trangošová. Hlavními hrdiny jsou děti a jejich dva bernardýni. Děti 
prožívají se svými psy Barykem a Bojarem velká dobrodružství. Nejvíce však Jula, 
který kamarádi již se staršími, ale jeho mladší sestra Gábina se neustále zlobí, že 
nechce být s ní. Den před Ježíškem přijela na návštěvu Vukova dívka Jana. Pár dnů 
poté, přesněji 27.12., byli v hotelu i kamarádi Vuka a July. Společně se domluvili, 
že druhý den ráno vyrazí lyžovat na Kozí hřbet. Jeden z chlapců namítl, že horská 
služba hlásila padající laviny v okolí Kozího hřbetu. Jelikož se jeden druhému báli 
přiznat, že se bojí, rozhodli se přesto vyrazit na Kozí hřbet. Šli pomalu všichni, 
i Jana. To se jim stalo osudným. Spadla lavina. Našli všechny kromě Jany. Vuk, 
který byl zachráněn mezi prvními, pomáhal kopat. Nakonec se jim Janu podařilo 
najít, ale až po dvou dnech, kdy pro ni přijel její otec a bratr. 
Tato kniha byla i zfilmována pod názvem My z konce světa a fotografie z tohoto 
seriálu doprovázejí příjemné čtení. Já jsem bohužel tento seriál neviděl, ale až ho 
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budou příště vysílat, rád se na něj budu dívat. 
Žánr: dobrodružný příběh s mladým hrdinou pro celou rodinu. 
 

Cipísek 

Autor: Václav Čtvrtek 
Ilustrátor: Radek Pilař 
Nakladatelství: Albatros a. s. 
Místo a rok vydání: Praha, 2000 
Počet stran: 149 
Kniha je určena pro děti od šesti let. 
Žánr: pohádka s malým hrdinou 
Kniha je zajímavá tím, že se odehrává kolem velkého 
města Jičína, které se díky příběhům s Cipískem, 
Rumcajsem a Mankou proslavilo. Hezky se mi četla, protože se příběh odehrává 
v městě Jičíně, kde jsem sám byl v muzeu věnovanému právě této trojici. Četl 
jsem ji deset dnů a doporučil bych ji Honzovi Bakešovi, aby si přečetl, co dokáže 
malý chlapec v pohádce. 
Charakteristika postav: Cipísek je šikovný, nebojácný, chytrý a hodný, protože 
pomáhal vodníkovi Volšovečkovi s jeho problémy a je nezvykle silný. Manka je 
hodná a starostlivá, protože se bojí o Cipíska. Rumcajs je chytrý, odvážný, šikovný, 
hodný a silný, protože všechny chrání před problémy jičínského knížepána 
a kněžny. Jičínský knížepán je přísný, zlý a hloupý, protože dělá stále problémy 
Rumcajsovi a Cípískovi. Jičínská kněžna je pyšná, hloupá a zlá, je jedna ruka 
s knížepánem. 
Názvy kapitol: Jak se Cipísek narodil, Jak se ukázalo, že Cipísek má dobré srdce, 
Jak Cipísek probudil studánku, Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky, Jak Cipísek 
hlídal starostovi klobouk a hůl, Jak Cipísek sloužil u jenerála, Jak Cipísek 
přechytračil lišku, Jak Cipísek předběhl jelena, Jak Cipísek povalil medvěda, Jak 
Cipísek hlídal kněžně klubko. 
Kniha se odehrává u města Jičína, kde žije knížepán s kněžnou. V nedalekém lese 
Řáholci žije i rodina Rumcajse. Mance se narodil Cipísek a Rumcaujs hned moudře 
řekl, že do dvou nedělí bude Cipísek chodit. Manka namítla, že Cipísek je dítě jako 
každé, a naučí se chodit až po roce. Ale pravdu měl Rumcajs. Cipísek se už po pár 
dnech vypravil do Jičína, ale tam to špatně dopadlo a Rumcajs ho musel zachránit. 
Tak to dopadlo i na druhý pokus. Když chtěl do třetice, tak mu Rumcajs řekl: 
„Musíš přechytračit nejchytřejší lišku v Řáholci, předběhnout nejrychlejšího jelena 
v Řáholci a povalit nejsilnějšího medvěda v Řáholci.“ Cipísek to splnil a poté se 
mohl vypravit do města. Časem se skamarádil s vodníkem Volšovečkem. Jak 
dorůstal, Rumcajs ho naučil loupežnické řemeslo. Když byl Cipísek vyučený, poradil 
si s jakýmkoliv problémem. Nakonec dokázal pomoci spolu s Volšovečkem 
Rumcajsovi s vojnou. 
 

Honzíkova cesta 

Napsal: Bohumil Říha 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Počet stran: 103, vydalo nakladatelství Axioma Praha v roce 1993. 
Knihu jsem četl jeden týden. Líbila se mi, protože pan Říha píše takovéto příběhy 
moc pěkně. Je pro dětí od pěti let a doporučil bych ji Tomášovi Zumrovi, aby se 
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lépe naučil číst. Do role malého Honzíka se vcítit dokážu, ale asi 
bych se s roztrhanou košilí a kalhotami neschoval do kurníku. 
Názvy některých kapitol: Babička posílá psaní, Ve vlaku, 
Dědeček veze Honzíka, Babička dostává kuličku, Vajíčko, Přišla 
koza, Honzíkův sen. 
Charakteristika postav: Honzík je hodný, hravý, milý malý 
chlapec, který jede za babičkou a dědou a u nich prožívá 
prázdniny s kamarády. Dědeček je hodný, starý, moudrý, 
protože si vždy dokáže se všem poradit. Babička je hodná, 
šikovná a moudrá, protože Honzíkovi se vším pomůže. Viktor je 
hodný, mladý a nebojácný, protože sebral Ferdovi ukradenou 

Honzíkovu kuličku. Terezka je hodná, malá a šikovná, protože pomáhá Honzíkovi. 
Ferda je pyšný na sebe i na své kuličky, ale pak se dal na dobrou cestu a společně 
s Honzíkem a ostatními dětmi se skamarádil. 
Kniha je o tom, jak babička napíše dopis, aby maminka s Honzíkem přijeli na 
prázdniny. Maminka má spoustu práce, a tak Honzík pojede sám! Na nádraží se 
s maminkou rozloučil a jel svou první cestu vlakem sám. Na nádraží na něj už čekal 
dědeček s koníkem. Po příjezdu Honzíka všichni přivítali. Druhý den se skamarádil 
s Viktorem, Ferdou a Terezkou. Honzík si také zahrál kuličky s Ferdou. Ferda začal 
prohrávat, a tak mu kuličku sebral a utekl. Babička se domluvila s panem ředitelem 
školy a Honzík mohl navštívit školu. Tam probírali kocoura, Honzík se přihlásil, že 
doma kocoura má a přinesl ho. Kocour bohužel utekl a Honzík s Ferdou ho běželi 
hledat do lesa. Tam se Honzík s Ferdou skamarádil, ale kocoura nechytili. 
Dopoledne Honzík uviděl, že kocour je doma a tak si oddychl, ale měl problém 
(roztrhané kalhoty s košili). Po chvíli si všiml, že maminka přijela, a tak se musel 
jít připravit na cestu. Honzík se rozloučil s kamarády a svou duhovou kuličku 
věnoval na památku Terezce, protože s ní kamarádil nejvíce. 

 

Tomáš Zumr 

Mach a Šebestová ve škole 

Autor: Miloš Macourek 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 1997 
Počet stran: 148 
Ilustroval: Adolf Born 
Je to pohádková kniha. 
Mach a Šebestová našli sluchátko. Nejprve našli starému pánovi brýle 
a on jim dal za to utržené telefonní sluchátko. Chtěli mu ho vrátit, ale 
pán byl zatím pryč. Zavolali do sluchátka: „Haló, haló, proč je koček 
málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion.“ A najednou tam 

byli kocouři, kočky a koťata a bylo jich milion. To už oba zjistili, že je sluchátko 
kouzelné. Zažili s ním mnoho legrace a dobrodružství. Byli z nich zajíci, byli 
v pravěku, na korábu s piráty, čistili Kropáčkovi mandle v krku. Všude s nimi byl 
i jejich kamarád, pes Jonatán. 
Kniha je i poučná o zvířátkách. Doporučil bych ji všem kamarádům, co by jako já 
taky chtěli takové sluchátko. 
Kniha je pro děti od šesti let. Četl jsem ji dva dny. 
Kapitoly: Jak Mach a Šebestová získali utržené sluchátko, Jak Mach a Šebestová jeli 
s Jonatánem na školní výlet, Jak Mach a Šebestová získali vyznamenání školy za 
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názornou pomůcku, Jak Mach a Šebestová obohatili biologický kroužek, Jak Mach 
a Šebestová vyléčili Horáčkovu angínu, Jak Mach a Šebestová s celou třídou jeli do 
zoologické zahrady, Jak Mach a Šebestová navštívili planetu Ťap-ťap. 
Kniha je zajímavá tím, že dětem sluchátko vyplní každé přání, protože je kouzelné. 
Ale vypadá jen jako utržené sluchátko od starého telefonu. V knize jsem se 
dozvěděl také spoustu zajímavých věcí, třeba jak žijí zajíci nebo jak žili naši předci 
v pravěku. 
Mach je hodný, pomáhá paní učitelce, má krátké hnědé vlasy. Šebestová je také 
hodná, má dlouhé žluté vlasy. Horáček je zlý, dostává špatné známky a je mu to 
jedno. 
 

Příhody malého Kořínka 

Autorka: Ljuba Štípalová 
Ilustrace: Zdeňka Krejčová 
Vydalo nakladatelství Olympia v Praze roku 2000. 
Počet stran: 75 
Knihu jsem četl týden. Doporučil bych ji kamarádům, kteří 
mají rádi příběhy o přírodě. Knížka je hezká a naučil jsem se 
z ní poznávat názvy rostlin, poznávat stopy zvířátek, listy 
stromů a houby. 
Hlavní postavou je Kořínek, ze kterého vyrostl krásný a vzácný lýkovec. 
Žánr: pohádkový příběh 
Lesní dělníci začali kácet les, kde bydlel malý Kořínek. Proto se všechna zvířátka 
stěhovala a Kořínek musel odejít také, i když byl moc smutný. Hledal nový domov, 
ale spousta kytiček a stromů ho vyháněla. Nakonec se dostal k houbíkům, kteří ho 
našli a zachránili. Vzali ho k sobě a nechali ho u sebe až do jara. Vyprávěli mu, jak 
se každý houbík musí starat o své houby, podle kterých se jmenuje. Kořínek poznal 
Podborováčka, Lerpánka, Jenerála, Mochomírka, Šuntelku, Kobzánka, Pečárka, 
Lišuvku a spoustu dalších houbíků. Na jaře začal Kořínek rašit a růst, až z něho 
vykvetl nádherný a vzácný lýkovec. Všichni ho obdivovali a les už nikdy žádného 
Kořínka nevyhnal. 
Kořínek je hodný. Houbíci jsou taky hodní, protože u sebe nechali celou zimu 
Kořínka. Žalud je zlý, protože ubližoval rostlinkám. 
Kniha je určena čtenářům od šesti let. 
 

Malý mysliveček 

Vydalo nakladatelství Lípa Vizovice v roce 1997. 
Kniha má 79 stran. 
Autorka: Anna Ziegloserová 
Ilustroval: A. L. Salač 
Žánr: příběh s dětským hrdinou 
Malý mysliveček pomaloval koťátka na zeleno, modro 
a červeno, protože se domníval, že myslivecké kotě má být 
barevné. Tatínek mu vyhuboval a odešel do lesa. Mirek 
chytil pomalovaná koťátka a šel je umýt, ale koťata nemají 
ráda vodu. Tak jedno kotě shodilo umyvadlo a to se rozbilo na tři kusy a voda se 
vylila na zem, kotě skočilo do ustlané postele a celou ji zašpinilo od barev. Pak tam 
vešla babička, za ní maminka a na konec služebná Lenka. 
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MIrek je trošku zlobivý, protože se schovává před tatínkem. Juk je pes a je hodný, 
protože našel Mirka. 
Kniha je zajímavá tím, že se chce Mirek stát myslivcem. Je krásná, moc se mi 
líbila. 
Doporučil bych jí všem kamarádům. Je pro čtenáře od sedmi let. Četl jsem ji jeden 
týden. 
Kapitoly: Mirek si představuje, Nehoda, Hadí král, Potrestaná rozpustilost, 
Návštěva, Mirkovo tajemství, Dobrodružství, Tajná výprava, Nebezpečná jízda. 
 

Sluneční hroch Oranžoch 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. 
Patří mezi pohádky. 
Počet stran: 84 
Ilustrátor: Karel Řepka 
Autor: Miroslav Adamec 
Každý tvor se jednou musí narodit a musí se 
nadechnout,ale hroši to mají těžší, protože se rodí 

přímo do vody, musí rychle vyplavat, aby se neutopili. Hrošík si šel zaplavat 
a napadli ho krokodýli, ale on jím utekl a ze stromu na něj spadla opice 
a skamarádili se. Hrošík rozsedl lovcům auto a oni utekli do pralesa. Hrošík a opice 
se vyspali pod velkým stromem, když se vzbudili, došli najít vodu. Malého ptáčka 
chtěl sníst had, ale hrošík ho zachránil. 
Oranžák je hodný, protože pomáhá zvířátkům. Lovci jsou zlí, protože loví zvířátka. 
Kniha je krásná. Je zajímavá tím, Oranžák přežil úplně sám. Je pro čtenáře od osmi 
let. Četl jsem ji čtyři dny. 
Kapitoly: O tom, jak se hrošík narodil a proč mu říkali Cvalouš, O tom, že co sluší 
jednomu, nemůže slušet druhému, O tom, jak hrošík málem umřel, když 
napodoboval slona, O tom, proč by krokodýli měli nosit brýle, O Hánošově zradě 
a hrošíkově odvaze, O tom, jak hrošík vyrostl a začal otvírat pusu, až spolkl slunce, 
O tom, jak Oranžoch dělal poledne a málem uvařil žabí pulce, O tom, jak Oranžoch 
málem upekl mraveniště, O tom, jak si Oranžoch poradil s pytláky, O tom, jak 
Oranžoch ztratil přátele, O tom, jak se z řeky stal sirup, O tom, jak začal boj 
o Hroší zátoku. 
Knihu bych doporučil kamarádům, kteří mají rádi příběhy o zvířátkách, a navíc 
tento je legrační. 
 

Já Baryk 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1988. 
Počet stran: 64 
Autor: František Nepil 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Kniha je zajímavá tím, že je o pejskovi a o tom, co prožívá se 
svými lidskými kamarády. Je hezká a doporučil bych ji svému 
kamarádovi Tomáškovi, protože má doma hezkého pejska. Je 
určena pro děti od pěti let. Četl jsem ji čtyři dny. Pes Baryk je 
hodný, protože pomáhá zvířátkům. Kluci jsou hodní, protože 

mu nosí jídlo. 
Jedná se o příběhy se zvířecím hrdinou. 
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Vyprávění: Já Baryk a má vlaštovička, Já Baryk a můj srnec, Já Baryk a můj bažant, 
Já Baryk a má vrána, Já Baryk a mé sýkorky, Já Baryk a můj zajíc, Já Baryk a můj 
ježek, Já Baryk a můj čáp, Já Baryk a můj šnek, Já Baryk a můj slepýš, Já Baryk 
a můj krtek, Já Baryk a má žába. 
Knížka je o pejsku Barykovi a o tom, jak žil se svým pánem a jak se kamarádil se 
zvířátky a pomáhal jim. Třeba bažantovi řekl, ať při honu letí jinam. Zajíce honil 
a nakonec ho pustil. 
V knížce jsem se dozvěděl hodně o životě zvířátek. Knížka je hezká, protože pejsek 
Baryk je hodně legrační. 
 

Nejkrásnější pohádky o pyšných princeznách 

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1995. 
Počet stran: 57 
Ilustrátorka: Andrea Korbelářová 
Autoři: Jan Vladislav a Vladislav Stanovský 
Přiřazení ke druhu literatury: pohádky 
Postavy: princezně se ponejprv vedlo dobře, protože byla 
krásná a lidé od ní rádi kupovali a platili jí, kolík žádala. Král 
je přísný a na všechny křičí, čert je zlý, bydlí v pekle. 
Kniha se hezky čte a má pěkné obrázky. Nejvíc se mi líbila pohádka Pasáček vepřů. 
Jeden chudý chlapec chodil pást vepříky na louku. Za tímto pasákem prasat přišla 
princezna a chtěli si spolu dát hubičku. Mezitím prasátka pasákovi utíkala z ohrady, 
protože měl starou a děravou ohradu u kopce a dvě prasata utekla a tři zůstala 
v ohradě. 
Doporučil bych ji Tomáši Kloboučníkovi, protože je v ní hodně obrázků. 
Je určena pro děti od sedmi let. Četl jsem ji týden. 
Najdeme v ní pohádky: Dlouhý nos, O malé metle, O Jozovi a Jankovi, Král 
Drozdivous, Protančené střevíčky, Pasáček vepřů. 
Kniha se mi líbila hlavně tím, že jsem v ní nalezl pohádky, které jsem neznal. 
Pod velkým kopcem se pusinkovali princezna a pasák vepřů. Ten měl jen děravou 
ohradu na kopci, odkud mu utíkala prasátka. Dvě utekla z ohrady, ale zůstala 
blízko. Tou dobou šla kolem princezna. Pasák se jí zalíbil a začala ho pusinkovat. 
Když ji chtěl král provdat, odmítla prince a vzala si pasáka vepřů. 
 

Kocourek Matýsek 

Počet stran: 78 
Ilustrace: Jana Svobodová 
Autor: Jaromír Červenka 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2000. Patří 
mezi pohádkovou literaturu. 
Čerti jsou zlí, protože unesli mlynáře. Kocourek je hodný, 
všem pomáhá. Děti jsou hodné, protože se staraly o kocourka. 
Knihu bych doporučil Pavlovi, protože se hezky čte. Je pro 
čtenáře od šesti let. Četl jsem ji týden. 
Kniha má dvacet kapitol: Jak to vlastně všechno začalo, Trápení Velkého lovce, 
Jméno na dárky z pohádky, Stěhování žabího národa, U ušáků v předsíni, Obrázek 
znamená děkuji, Jak veršují sovy, Kdo v domečku přebývá, Kam padají kocouři, 
Všude žijí kamarádi, Co našly děti a další. 
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Na velikém kaštanu byl pavouk a kocourek Matýsek také vylezl na strom a lekl se 
pavouka, který tam měl velkou pavučinu. kocourek se lekl a spadl na zem a děti ho 
našly ležet na zemi a tak ho vzaly do kočáru a vozily ho s sebou. Potom se kocourek 
uzdravil a už mu bylo dobře. Děti ho nechaly zase jít. Kocourek potom zase usnul 
a zdál se mu sen o tom, že byl králem a měl velké království a jak věštil a o třech 
kočičích královnách, které se prohlížely v zrcadle, pudrovaly a malovaly se. 
Probudil se se psem, u kterého spal. Na kocourka pršelo, a tak se schoval pod keř 
a mračil se a ježily mu chlupy a neměl kam jít, až přestalo pršet, tak šel kocourek 
přes vesnice u lesa a hrál si tam s králíky a pinkal si s myší hlínou přes jitrocel. 
Kocourka také unesla veliká sova. 
Knížka se mi líbila, protože je dobrodružná. Zajímavě se v ní popisuje 
dobrodružství zvířátek. 
 

O statečném Cibulkovi 

Napsal: Gianni Rodari 
Ilustroval: Ondřej Sekora 
Vydal Albatros Praha v roce 1997. 
Počet stran: 204 
Kniha je pro čtenáře od šesti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Má 43 kapitol, například Jak Cibulák šlápne na nohu knížeti 
Citronovi, Myší generál donucen k ústupu, Cesta s krtkem 
z vězení do vězení, Pažitka Pažitnáč se vysmívá mučení, Pan 
Hrášek vstupuje na šibenici, Cibulka ztrácí všechnu naději, 

Bouřka která nikdy nekončí, Vévoda Mandarínek a žlutá láhev, Popis podivného 
vláčku. 
Vládce kníže Citron zatkl Pažitku Pažitkáče, který si nestihl učesat levý vous. 
Citrónci si v parku dělali co chtěli, lovili z krásné fontány zlaté rybky a jiní zase 
leželi a běhali v kytkách a jiní stříleli do skleníku a dělali si z oken terče na střílení. 
Někdo zase lezl po stromech pro ovoce a praskla s ním větev. Pažitku Pažitnáče 
dali do tajné cely a zapomněli na něj a on se tam živil syrovými myšmi a pak si na 
něj vzpomněli a kat ho přivedl před vládce Cibulku a ten byl naštvaný, protože měl 
zase vousy jako ocelové dráty a vládce nařídil katovi, aby mu ustřihl vousy. 
A Pažitka Pažitnáč byl smutný, kat si na to musel vzít velké kleště. Kníže Cibulka 
poslal na zámek, který byl na vysokém kopci a okolo kterého byly ořezané stromy, 
své vojsko Citrony. Když došli k hradní bráně, otevřel ji tlustý kníže, smekl se 
a vykutálel se na Cibulkovo vojsko, které povalil celé na zem. Ujeli jen vojáci na 
koních. 
Kniha patří mezi pohádky. 
Postavy: Cibulka je statečný, protože se nikoho nebojí. Král je tlustý, pořád jí. 
Pažitka Pažitkáč je srandovní, protože si věší na vousy prádlo. Cibulkovi vojáci jsou 
poslušní, protože zatkli Pažitku Pažitnáče. Myši jsou zlé, protože otravují zeleninu. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní vystupuje zelenina. Doporučil bych ji Honzovi, rád 
čte zajímavé knihy s hezkými obrázky. Mně se líbila, protože Cibulka byl statečný. 
 

Příhody včelích medvídků 

Knihu vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 2002. 
Počet stran: 83 
Autor: Jiří Kahoun 
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Ilustroval: Ivo Houf 
Kniha je o dvou čmeláčcích, kteří jsou neposlušní. 
Neposlouchají hlavně maminku. Vystupuje tu zlý pavouk, 
který chtěl sníst včelího medvídka. 
Knihu jsem četl měsíc. Je určena pro čtenáře od pěti let. 
Doporučil bych ji Pavlovi, protože rád čte zajímavé knihy. 
Zvláště zajímavé je to, co medvídci dovedou. Líbilo se 
mi, jak si spolu bráškové hrají a provádějí různé rošťárny. 
Včelí medvídkové létali a sbírali med. Dozvěděli se, že se 
narodil malý brouček a tak Brunda a Čmelda letěli domů 
za maminkou a řekli jí, že je to klouček. Tak se maminka hned oblékla a řekla 
Brundovi a Čmeldovi, aby vzali med a letěli napřed, že je maminka dožene. Tak 
doletěli až ke kloučkovi a dali mu med a nějaké jídlo a pak letěli zpět domů. Jindy 
zase Čmelda a Brumda lítali z kytky na kytku. Brumdu to už nebavilo, a tak lítal a 
koukal na pavučinky, jak jsou hezky propletené, proletěl hlohem a najednou 
nevěděl ani jak a měl nohy a křídla zapletené ve velké pavučině. Pavouk mu řekl, 
že má štěstí, že je po obědě a nechá si ho proto na potom. Brumda se bál a brečel 
a Čmelda ho uklidňoval, ale pak všichni i s maminkou brečeli, co s ním bude. 
Rozbrečeli i sluníčko a tomu ukápla velká slza na pavučinu a rovnou pavoukovi na 
hlavu a omráčila ho, a tak maminka se Čmeldou Brumdu zachránili. Potom děkovali 
sluníčku a letěli domů. 
Kniha obsahuje 26 pohádek, například Zpráva, Lítavá, Dlouhá, Počítavá, Zvonivá, 
Broukavá, Kejchavá, Sluníčková, Zlobivá. 
Žánr: moderní pohádka. 
Líbí se mi, že každý příběh dobře dopadne, i když bráškové tolik zlobí. 
 

Krtek a sněhulák 

Napsala Hana Doskočilová 
Ilustroval Zdeněk Miler 
Knihu jsem četl dva týdny. Vydalo ji nakladatelství 
Albatros v Praze roku 2002. Má 35 stran. 
Žánr: pohádka. 
Knížka je hezká třeba tím, jak obživne sněhulák a jak 
jsou na sebe všichni hodní. Je určena pro čtenáře od šesti let. Doporučil bych ji 
Davidovi, protože rád čte zajímavé knihy. 
V knize vystupuje pes záchranář, pomáhá krtkovi zachránit sněhuláka před 
sluníčkem. 
Krteček je hodný, pejsek pomáhá při záchraně sněhuláka, sněhulák je kamarádský. 
Krtkovi se zdála moc dlouhá zima, a tak vylezl ven, ale byl ještě sníh a ostatní 
zvířátka spala. Neměl si tedy s kým hrát, tak si postavil sněhuláka, aby s ním 
sáňkoval. Užili si hodně legrace, ale na jaře začal sněhuláček roztávat a krteček ho 
chtěl zachránit, proto mu pomohl pes záchranář a odvezli spolu sněhuláka do hor, 
kde je zima pořád. Vyvezli ho lanovkou a sněhulák tam vydržel až do další zimy. 
Nechali mu tam lyže a když napadl sníh, přijel sněhulák na lyžích za krtkem. Křičel, 
že už jede a probudil všechna zvířátka. 
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Kniha plná pohádek o zvířátkách 

Knihu vydalo nakladatelství Fortuna Print v Praze roku 
2003. Má 123 stran. 
Autor: Chaudia Bartrová 
Ilustrace: Anna Kasonová 
Knihu bych doporučil Michalovi, protože má rád zvířátka. 
Je určena pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji tři týdny. 
Je zajímavá tím, jak si zvířátka pomáhají. Líbilo se mi, 
jak se dokážou dohodnout a pomáhat zvířátka ze statku, 
lesa a ze ZOO. 
Žánr: pohádky se zvířátky za ZOO 
Opičák je srandovní, protože řídí traktor, kačer je 

hodný, protože pomáhá kamarádům. 
Kniha má 25 pohádek, například Nový bobří hrad, Hosté na statku, Blátivá bitva, 
Kdo je silnější, Kdo skočí nejdál?, Nalezenec, Pomozte krtkovi!, Nová hračka, 
Náhradní nos, Zvoneček pro Lízu. 
ZOO se opravovala, a tak zvířátka šla na statek. Šli tam dvě zebry, jeden lev, jeden 
slon, jedna žirafa, jedna opice a jeden tuleň, kterého vezl lev na vozíku. Slon se na 
statku nikam nevešel, tak nakonec musel opičák vyjet s traktorem ze stodoly. 
Opičák vyřezal do střechy stáje díru a ke koníčkovi dali bydlet žirafu. Opičák jim 
dal deštník, aby na ně nepršelo. Tuleně dali bydlet do nádrže na vodu, kterou měly 
krávy. Všechna zvířátka si tam našla místo na spaní, dokud nebyla oprava hotová. 
Nakonec se tulenice dohodla s krávou, že až jim opraví ZOO, musejí se všechna 
zvířátka ze statku přijít podívat, jak to tam mají nové a hezké. Jindy se zase 
dohodla zvířátka z lesa, že si vyjedou na plachetnici na výlet, jenže na lodi byl jen 
divočák a veverka, tak se loď nakláněla na jednu stranu a vypadalo to, že se 
potopí. Ze břehu je pozorovala další zvířátka a jelena napadlo, jestli nechtěj 
pomoct. Tak si na stranu, kde byla veverka vlezl ještě jelen, mýval, ježek, kačer 
a ještě vrabčák. Pak už se konečně plachetnice narovnala a pluli na výlet. 
 

Případy kosího detektiva Černopírka 

Napsal: Jaromír Červenka 
Ilustrovala: Jana Svobodová 
Vydalo nakladatelství Axióm Praha v roce 2003. 
Kniha má 122 stran. Četl jsem ji jeden měsíc. Je pro 
čtenáře od sedmi let. 
Žánr: pohádková kniha o zvířátkách 
Knížku bych doporučil Matoušovi, protože má rád 
zvířata. Je zajímavá tím, že Černopírek pomáhal lidem. 

Líbí se mi, že má legrační nápady, a jak všechno dokáže vyřešit. 
Kniha má patnáct kapitol, například Případ uloupené zmrzliny, Zapomenuté vejce, 
Pozor lev!, Loupež století, Vrána k vráně sedá, Plechopes na klíček, Koncert, Cirkus 
přijel, Na poslední chvíli!, Konec dobrý, všechno dobré. 
Jednou seděl Černopírek s poštovním holubem Šípákem na platanu a Šípák říkal 
Černopírkovi, ať se podívá, že je tam divný chlap v černém plášti a má brýle proti 
sluníčku a klobouk. Přišel další stejně oblečený, jednomu říkali Brejloun, druhému 
Kryso a ještě čekali na Hromotluka. Měli pod kaštanem krumpáč a lopatu, přes zeď 
přeletěl pytel a pak skočil Hromotluk. Začal kopat jámu a ty dva táhli pytel. Měli 
v něm zlaté cihly. Holub řekl kosovi, že je to pytel z městské banky. Slyšeli, jak si 
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ti lupiči povídali, že se tam vrátí, až se všechno uklidní. Černopírek poslal Šípáka, 
aby letěl do budky zavolat policii. Černopírek zatím začal křičet, ať se vzdají, že 
jsou obklíčeni. Nejdřív se lupiči lekli, ale pak si Brejloun všiml, že je to jen kos. 
Kos něco pošeptal kmenu kaštanu a vylítnul hodně vysoko. Zavolal: „Na můj povel 
pal.“ Vtom začaly padat kaštany a zasypaly lupiče i s pytlem. Když přijeli policajti, 
našli je zasypaný kaštany i s pytlem zlatých cihel. 
Černopírko je šikovný, protože dokázal vyřešit spoustu případů. Zloději jsou zlí, 
protože kradou. Lev je zlý, protože chtěl sníst králíčka a veverku. 
 

Drsnej brouk – Zahrada strachu 

Napsal: Paul Shipton 
Ilustroval: Josef Gertli Danglár 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros a.s. Praha v roce 2003. Má 
122 stran, četl jsem ji jeden měsíc. 
Hlavním hrdinou je Všivák Muldon, který se chlubí, že je nejlepším 
čmuchalem v zahradě. Vlastně to je soukromý vyšetřovatel, ale je 
v zahradě jediný, koho si můžou najmout. Hledal třeba 
pohřešovaný hmyz, například škvora Eddieho. Jeho bratři ho 
nemohli najít, a tak řekli Muldonovi, aby jim pomohl. Jeden 
z bratrů mu potom prozradil, že se Eddie stýká s nějakou podivnou partou. Všivák 
ho začal hledat a vyptávat se obyvatel zahrady, jestli ho někdo neviděl. Jenže viděl 
ho jen muší sameček, někde na jiném konci zahrady u velké pavučiny. Ale Všivák 
ho stejně nenašel, a tak bratrům zalhal, když se na Eddieho ptali. Řekl jim, že jim 
po moskytovi vzkazuje, že bude žít na louce a ať se o něho nebojí. Jindy zase 
pátral, co divného se děje v mraveništi. Pomáhala mu u toho redaktorka – kobylka 
jménem Velma. Ta zase znala dešťovky, žížaly Dexe a Daxe, ty jim vyprávěly, že se 
mravenci tajně sešli. Muldon proto pátral a když jednou chodil po mraveništi, 
zjistil, že je tam ještě jedna královna, i když každé mraveniště má královnu jen 
jednu. Proto se chtěl honem dostat ven, ale málem se mu to nepodařilo, protože 
nahoře v chodbě potkal strážného. Ale řekl mu, že na něj volal a on ho neslyšel, 
tak musel za ním. Nakonec ho mravenec vyvedl ven. Pak ho napadlo, že by mu 
mohly poradit vosy, ale ty se do něj chtěly pustit, a tak se jim musel schovat. 
Nakonec ho přece chytili, přivedli ho ke královně a byl tam i mravenec Krag a byla 
tam i mravenči samička Clarissa, kterou tam věznili. Krag řekl vosí královně, že se 
jich musejí zbavit, tak je odnesli do velké pavučiny a Muldon tam našel 
i schovaného škvora Eddieho, kterého měl najít. Přemluvili ho, aby jim pomohl 
z pavučiny. Tak je zachránil, ale jeho pavouk snědl. Pak běželi do mraveniště 
a řekli královně, že jí chtějí zabít. Nakonec Krag utekl, protože zjistil, že bylo 
všechno prozrazený a už ho v mraveništi nikdy neviděli. 
Muldoon je hodný, pomáhá zvířátkům. Clarissa je taky hodná, pomohla zachránit 
královnu. Krag byl zlý spolčoval se s vosami, které taky byly zlé. 
Je to dobrodružná knížka. Doporučil bych ji Gábinovi, protože má rád dobrodružné 
knížky. Je zajímavá tím, co všechno se odehrává v obyčejné zahradě. Knížka se mi 
líbila, protože zvířátka si dovedou pomáhat jako lidi. 
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