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Absolventi školy v roce 2010 

S pravidelným vedením čtenářského deníku 
na internetu jsme se svým učitelem 
Lubomírem Šárou začali ve třetím ročníku. 
S přečtenými knihami jsme jednou měsíčně 
seznamovali ostatní spolužáky, knihy jsme si 
navzájem doporučovali k přečtení. Po 
doporučených knihách někteří spolužáci 
skutečně sáhli a sami si je přečetli. Referáty 
o přečtených knihách jsme začali samostatně 
připravovat na počítači, vyučujícímu jsme je 
zasílali elektronicky. Ke každému referátu 
jsme přidali oskenovaný obrázek. Na počátku 
našeho posledního školního roku v lukavické 

škole jsme na stěnu ve třídě připevnili velký balicí papír s kresbou středověkého hradu. Na 
něj jsme vždy po přednesení referátu přidali lísteček - cihličku se svým jménem a názvem 
přečtené knihy. 

V průběhu školního roku se nám ozvala nejprve dcera spisovatele Arnošta Víta a poté i sám 

pan spisovatel. Na internetu našli naše referáty, a proto nám napsali: 

Dobrý den, můj táta Arnošt Vít zdraví Lukáše Boušku, kterému se líbila knížka Balík 

a Brundibára. Tatínkovi bude příští rok 90 let, a moc ho potěšila Lukášova recenze, kterou 

jsem náhodou objevila a pro tátu vytiskla. Pozdrav vyřizuju já, protože otec nemá připojení 

do internetu. Ale počítač používá, a nejvíc ho baví psát na něm básničky, pohádky 

a vyprávěnky pro děti. Naposledy vloni mu v nakladatelství Mladá fronta vyšla knížka Tři 

tucty bajek a jedna navrch. Jsou to převyprávěné klasické bajky, doplněné krásnými obrázky 

(malovala je Dora Dutková), a Lukášovi a jiným dětem by se asi dobře četla, protože má 

zvláštní a moc hezkou grafickou úpravu. Lenka. 

Dobrý den, pane učiteli. Koncem září jste si s mou dcerou Lenkou vyměnili mejly o recenzi 

Vašeho žáka Lukáše Boušky mé knížky Balík a Brundibára. Teď už jsem napojen taky na 

internet a mohu Vám říci rovnou, že mě Váš nápad spojit zájem dětí se zájmem o knížky 

velmi zaujal, moc mu fandím a přeju Vám z celého srdce zdar a výdrž. Kéž by tak činili 
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i ostatní pedagogové na všech stupních, to by snad současný nezájem o dětské knížky brzy 

pominul! Mám pro Vás i jeden nesmělý návrh: Máte patrně materiálu pro recenze dost, ale 

což zkusit občas dát dětem k posouzení texty dosud nevydané? Byl by to pro ně i motiv: 

Komupak se podaří být prvním čtenářem a říci autorovi, co si o tom textu myslím - a třeba ho 

i ovlivnit! Kdybyste (i Vaši žáci) měli o takovou spolupráci zájem, docela s chutí bych Vám dal 

na pospas třeba své Vyprávěnky a půlpohádky. Je to soubor 28 asi třístránkových pohádek 

a příběhů, které se odehrávají v půvabné vesničce poblíž známých Ratibořic a Babiččina údolí 

(v mém rodišti), jejichž aktéry jsou vesničtí strejci a tetky a hlavně kluci přibližně stejného 

věku, jako jsou Vaši žáci. Ve fantazii hlavního představitele, kluka Vítka, zasahují ovšem do 

běžných dějů a příhod pohádkové bytosti a z toho vznikají všelijaké, většinou úsměvné, 

zádrhely a patálie. Příběhy jsou mírně protkány místním podkrkonošsko-podorlickým 

nářečím, ale to by nemělo čtenářům vadit. Pokud by si to žáčci přáli, mohu jim nabídnout 

i jiné dosud nepublikované texty, mám jich několik habadějů, dokonce i v řeči vázané. 

Zamejlujte mi, prosím, pane učiteli, co Vy na to. Bude-li zájem, pošlu Vám text na disketě 

nebo jako přílohu k mejlu (i když ještě nevím, jak se to dělá). Třeba mi naznačíte, co bude pro 

Vás lepší. V každém případě Vám i Vašim žákům držím palce, aby Vám to vydrželo. Lukášovi 

vyřiďte, že i já mám mezi svými pravnoučaty (zatím 6 ks, sedmý přibude na jaře) taky 

jednoho Lukáše. Všecko dobré přeje Arnošt Vít. 

Nabídku pana Arnošta Víta jsme uvítali – zaslal nám k přečtení své dosud nevydané 

Půlpohádky, Vyprávěnky a Vejškrabky. Většinu z nich jsme s chutí přečetli a jejich recenze 

zpracovali a zveřejnili na internetových stránkách Lidová slovesnost – Čteme, posloucháme 

a tvoříme v ZŠ Lukavice. Sami jsme se také pokusili vlastní vyprávěnky a půlpohádky sepsat. 

Některými jsme potěšili pravidelné čtenáře našeho časopisu Kvasnice. 

 

Jan Bakeš 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: v Praze roku 1979 
Počet stran: 128 
Autor: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: František Skála 
Druh literatury: pohádky 

Kniha vypráví o hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi, kteří spolu zažívají dobrodružství. 
Charakteristika jednajících postav: Robátko – hajný, hodný; Větrník – jelen, hodný; Josefka – 
služka, hodná; Kotrč – bohatý tlusťoch, zlý; Heršpic – Kotrčův pes, zlý; Hromburác – medvěd, 
zlý; Bonifác – vodník, hodný; Metýnka – liška, zlá. 
Čím je kniha zajímavá: Je v ní dobrodružství. 
Vlastní názor na knihu: Líbily se mi obrázky. 
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Komu bys knihu doporučil: Doporučil bych ji všem dětem, které se naučily číst. 
Pro jaké čtenáře je kniha určena: pro začínající čtenáře. Já jsem ji četl jeden týden. 
Názvy kapitol: 1. Jak Robátko odešel z lesa do lesa. 2. Jak medvěd Hromburác kácel a zas 
sázel. 3. Jak pan Kotrč poslal krtky. 4. Jak si Josefka natrhala divnou svatební kytku. 5. Jak pan 
Kotrč zasedl celou hájovnu. 6. Jak se s Josefkou málem přetrhlo poslední zelené vlákýnko. 
7. Jak divoké prase Karbous napravovalo skalku. 8. Jak zachránili maršálka Šuchaje. 9. Jak 
vodníku Barborovi dali jméno Bonifác. 10. Jak pekli buchty a nevěděli, že jsou to svatební. 
11. Jak lišce Metýnce udělali hanbu. 12. Jak se pan Kotrč vrátil od třetího moře. 13. Jak se 
pan Kotrč odkutálel. 

Povídání o pejskovi a kočičce 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: V Praze roku 1984 
Počet stran: 120 
Autor: Josef Čapek 
Ilustroval: Josef Čapek 
Druh literatury: pohádky 
Kniha vypráví o tom, jak spolu pejsek a kočička hospodařili. 
Charakteristika jednajících postav: pejsek je hodný, kočička také. 

Kniha je zajímavá tím, že v ní vystupují pejsek a kočička, kteří se snaží chovat jako lidi. Líbily 
se mi tu obrázky. Knihu bych doporučil všem dětem, které se naučily číst. Je určena pro děti 
od čtyř let. Četl jsem ji jeden týden. 
Názvy kapitol: 1. O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu, 2. Jak si pejsek roztrhl kaťata, 
3. Jak to bylo na Vánoce, 4. O pejskovi a kočičce, jak psali psaní děvčatům do Nymburka, 
5. O pyšné noční košilce, 6. O klucích z Domažlic, 7. Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku 
dort, 8. Jak našli panenku, která tence plakala, 9. Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo. 

Trosečníci z Vlaštovky 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1972. 
Kniha má 464 stran, napsal ji Arthur Ransome a ilustroval Jan 
Černý. 
Žánr: dobrodružství 
Kniha vypráví o Vlaštovkách a Amazonkách, jak stráví letní 

prázdniny u jezera. 
Charakteristika postav: John – kapitán, Zuzana – první důstojník, Roger - plavčík, Titty - první 
námořník, Nancy – kapitán, Peggy první důstojník. 
Vybral jsem si ji, protože mi ji doporučil taťka. 
Knihu bych doporučil dětem, které mají rády dobrodružství. Je určena dětem od devíti let. 
Četl jsem ji tři týdny. 
Kapitoly: Vlaštovka a její posádka, Ostrov Divokých koček, Zátoka a piráti Amazonky, První 
námořník a plavčík na výzkumech, Kapitán John se nevzdává, Záchranné práce, Kapitán Flint 
coby lodní tesař, Rio a Cesmínový háj, Na statku u Swainsonů, Zachráněné prázdniny, První 
námořník Titty převezme velení, Údolí Vlaštovky, Stěhování tábora, Zařizování tábora, Život 
v údolí Vlaštovky, Překvapivý útok, A potom a ještě potom a ještě potom, Lojová svíčka, 
Žádné zprávy, Vítaný šíp, Papoušek poznává svá peříčka, Před pochodem, Po pevnině až 
k řece Amazonce, Jak v pravé poledne houkala sova, Vzhůru po řece, Tábor na poloviční 
cestě, Vrchol Kančenžangy, Mlha na vřesovišti, Raněný, Domorodý lékař, Noc ve vigvamu, 
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Mlha na jezeře, Prázdný tábor, Záchranná výprava, Závody, A opět na ostrově Divokých 
koček. 
Tato knížka vypráví o partě dětí, které tráví společné prázdniny u jezera. V partě je pět holek 
a dva kluci, mají dvě malé plachetnice jménem Vlaštovka a Amazonka, na kterých podnikají 
výpravy na ostrovy na jezeře. Při jedné výpravě se Vlaštovkám loď potopila a posádka musela 
doplavat na břeh jezera. S vytahováním lodi jim pomohly Amazonky. Pak za dětmi přijel 
kapitán Flint a pomohl jim loďku odvézt do opravny. Oprava trvala týden, a zatímco se 
Vlaštovka opravovala, její posádka se usadila v údolí Vlaštovky. John tu pracoval na novém 
stěžni. Ten týden bez Vlaštovky podnikali pěší výpravy a za Wolkerovými jezdila maminka 
s jejich malou sestřičkou Bridget na svačinu a popovídat si. Po týdnu připlul kapitán Flint 
s opravenou Vlaštovkou. Odpluli k hausbótu, kde už byly Amazonky, a kapitán Flint uspořádal 
závody plachetnic. Když skončily závody, jeli do Cesmínového háje, kde jim maminky 
Vlaštovek i Amazonek připravily hostinu. Pak se znovu vypravili na ostrov Divokých koček, na 
kterém se utábořili. 

Zamrzlá loď kapitána Flinta 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1973. 
Kniha má 353 stran. 
Napsal Arthur Ransome, ilustroval Jan Černý. 
Literatura dobrodružná. 
Postavy: John – kapitán, Zuzana – první důstojník, Roger – 
plavčík, Titty – první námořník, Nancy – kapitán, Peggy – 
první důstojník, Dick – hvězdář, Dorotka – spisovatelka. 
Charakteristika: John je hodný a pracovitý, Zuzana je hodná, 

starostlivá a chytrá, Roger je nešikovný a hodný, Titty je hodná a ráda pomáhá, Nancy je 
hodná a chytrá, Peggy je hodná, chytrá, převezme vedení, Dick je chytrý, hodný, dívá se na 
hvězdy, Dorotka je starostlivá a hodná. 
Kniha je napínavá. Vybral jsem si ji, protože je to další díl Vlaštovek a Amazonek. Doporučil 
bych ji čtvrtému ročníku. Je pro děti od devíti let. Četl jsem ji devět dní. 
Kapitoly: 1. Záhadní veslaři, 2. Signalizování na Mars, 3. Setkání s Marťany, 4. Iglú, 5. Bruslení 
a abeceda, 6. Sníh, 7. Plavba Arktidou, 8. Výprava přichází o svého vůdce, 9. Karanténa, 
10. Bez Nancy, 11. Ovce na skále, 12. Záchranné práce, 13. Po ledě na Špicberky, 14. Nancy 
se ujímá vedení, 15. Dny na Framu, 16. Plachetní sáně, 17. Nancy posílá obrázek, 18. Fram 
v noci, 19. Dorotka s Dickem se ujímají Framu, 20. Kapitán Nancy dostává dvojí zprávu, 
21. Kapitán Flint se vrací, 22. Na zítří ráno, 23. K čemu může být dobrý strýček, 24. Vlajka na 
Jezerce, 25. Porada na Framu, 26. Severní pól, 27. Záchranná výprava, 28. Polární noc, 
29. A ještě potom. 
Tato knížka vypráví o partě dětí, které tráví zimní prázdniny u jezera. V partě je pět holek a tři 
kluci. Dick s Dorotkou bydleli u paní Dixonové. Jednoho dne šli k jezeru a tam viděli položené 
loďky. Koukli na jezero a viděli tam plovoucí člun. Pak se šli nasvačit. Večer šli na rozhlednu 
a dívali se na hvězdy. Uviděli světýlko, které svítilo v nějakém bytě a tak tam zkusili 
zasignalizovat a někdo jim zasignalizoval zpátky. Potom šli spát. Další den se rychle nasnídali 
a šli zas na rozhlednu. Tam pak přišli nějací lidé a ptali se, proč nezasignalizovali zpět. A pak 
se představili. Amazonky a Vlaštovky je zavedli do iglú. Tam si povídali, pak šli na večeři 
k paní Dixonové. Další den se šel Dick podívat na rozhlednu, jak je to s vlajkou. Byla vyvěšená. 
To znamenalo, že mají jít k lodi Fram. Pak se koukl k Jezerce, kde byla taky vyvěšená vlajka. 
Koukl do zápisníku a tam měl napsáno, že pokud je na Jezerce vyvěšená vlajka, mají vyrazit 
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k pólu. Vrátil se zpátky na statek pro sáně a ostatní věci, zatímco všichni byli na Framu 
a připravovali hostinu. Dick s Dorotkou vyrazili k pólu. Nejdřív jeli na bruslích. Pak se přihnala 
vánice a Dick chtěl plachtit. K sáním přidělali stožár a na stožár vlajku a plachtili. Jak byla ta 
vánice a bouře, tak plachtili rychlostí 30 mil za hodinu jeli takovou rychlostí, že nevěděli, kde 
jsou, a vjeli na břeh a tam ztratili batoh s jídlem. Uviděli domek a tak tam šli do malé budovy. 
Vstoupili dovnitř a uprostřed stála bedna. Nevěděli, co s ní, a tak ji otevřeli a bylo tam jídlo. 
Nějaké rozdělali a najedli se. Dick pak přidělal karanténní vlajku na stožár. Potom někdo 
zaťukal na dveře a tak otevřeli. Byla to Nancy. Pak tam přijela Peggy s Vlaštovkami a pořádně 
se najedli a šli spát. V noci za nimi přijela paní Blacketová s kapitánem Flintem. 

Cipískova loupežnická knížka 
Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Radek Pilař 
Vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2007. 
Kniha má 88 stran. 
Žánr: pohádky 
Kniha vypráví o Cipískovi, Mance a Rumcajsovi, jak zažívají 
různá dobrodružství. 
Charakteristika postav: 
Rumcajs – loupežník z lesa Řáholce, bývalý švec v Jičíně, 

Manka – manželka Rumcajse, chytrá, starostlivá, Cipísek – loupežnický synek, pomáhá 
Rumcajsovi. 
Knížku jsem si vybral, protože jsem ji musel číst bratrovi. Doporučil bych ji dětem, které mají 
rády pohádky. Je určena pro začínající čtenáře. Já jsem ji četl tři dny. 
Kapitoly: Jak Cipísek pomáhal knížepánovi střelit sojku, Jak Cipísek pomohl uspat ježka, Jak 
Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Jak Rumcajse málem utancovaly víly, Jak kvůli Cipískovi 
uletělo z Kbelnic posvícení, Jak Rumcajsovy boty vyhrály nad vojskem krále Vilíka, Jak Cipísek 
zvonil na zlatou lžičku, Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi přetancovat čtvrtou vílu, Jak Rumcajs 
zbavil ševce šibenice, Jak Cipísek chránil jelení studánku. 
Zajímavý úryvek z knihy: Odpoledne se Rumcajs smlouval se všemi duby a Cipísek se všemi 
kopřivami. Druhý den stála na vrchu Šibeňáku šibenice. Byla dubová, provaz z kopřiv. Pak 
tam dovedli ševce a dali ho na šibenici. Z té šibenice pak odběhlo dubové dřevo a kopřivy 
zpět do lesa Řáholce… 

Pohádky se zvířátky 
Napsal Vojtěch Sutějev. 
Ilustrace: nakladatelství Librex. 
Vydalo nakladatelství Librex v Ostravě v roce 2001. 
Kniha má 139 stran. 
Žánr: pohádky. V této knize jsou pohádky o zvířátkách. 
Je určena pro začínající čtenáře. Doporučil bych ji těm, co mají rádi 
zvířátka, z naší třídy Michalu Makešovi. Četl jsem ji jeden den. 
Pohádky: Kuřátko a kachňátko, Tři koťátka, Zvířátka pod hříbkem, 
Kdo to mňoukl, Zvířátka a kolečka, Jak si zvířátka postavila lodičku, 

Zajíc, ježek a zázračná hůlka, Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko, Myška a tužka, Kohout 
a barvičky, Rozmazlená kočka, O nespokojené huse. 
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Děj pohádky Kuřátko a kachňátko: 
Jednou se z vejce vylíhlo kachňátko. A pak kuřátko. A šli se projít, kopali jamku, našli červíka, 
chytili motýlka. Kachňátko si šlo zaplavat a kuřátko skočilo do vody a křičí: „Pom-ó-ó-ó-c!“ 
Kachňátko popadlo kuřátko za hřebínek a vytáhlo ho. 
Tři koťátka: 
Byla jednou tři koťátka – černé, šedivé a bílé, která uviděla myš a vyrazila hned za ní. Myš 
skočila do plechovky s moukou a koťata za ní. Myš utekla a z plechovky vylezla tři bílá koťata, 
která pak uviděla žábu. Žába vlezla do roury, koťata za ní. Žába jim odhopkala, z roury vylezla 
černá koťata. V rybníce uviděla rybu a skočila za ní. Ryba uplavala, z vody se vynořila tři 
mokrá koťata. Jak šla domů, oschla a byla jako dřív. 
Jak si zvířátka postavila lodičku: 
Kuřátko, myška, mraveneček a brouček si postavili lodičku. Kuřátko přineslo lístek, myška 
ořechovou skořápku, mraveneček stéblo slámy, brouček provázek. A pustili se do práce. Do 
skořápky zastrčili slámu, lístek připevnili provázkem, sestrojili lodičku. Spustili ji na vodu 
a pluli. 
Kniha je zajímavá tím, že tam jsou různé pohádky. Líbily se mi také obrázky. 

Povídej pohádku 
Knihu vydalo nakladatelství Librex v Ostravě roku 1997. Má 
sedmdesát stran. 
Pohádky sestavilo nakladatelství Librex, ilustroval Adolf 
Dudek. 
Literatura: pohádky 
Kniha je zajímavá tím, že v každé pohádce je nějaké 
dobrodružství. Líbily se mi obrázky. Doporučil bych ji 

Michalovi, protože má rád pohádky. Je určena pro začínající čtenáře. Četl jsem ji jeden den. 
Charakteristika: pejsek je hodný a odvážný, kozel je odvážný, zastrašil loupežníky, husa je 
chytrá, kohout je hodný a chytrý, ovečka je hodná, kočička je chytrá a hodná. 
V knize najdeme pohádky Hrnečku, vař!, O Budulínkovi, O Červené Karkulce, O kohoutkovi 
a slepičce, O perníkové chaloupce, O veliké řepě, O Smolíčkovi, O koblížkovi, O zvířátkách 
a loupežnících, O kůzlátkách, O Palečkovi, O třech medvědech. 
Děj pohádky o zvířátkách: 
Začalo to tím, že na jednom statku žila zvířátka pejsek, kozel, ovečka, kočička a kohout 
s husou. Zvířátka šla do světa. Zanedlouho večer řekla kohoutkovi, ať vyletí na strom 
a rozhlédne se, jestli neuvidí světlo. Zvolal kikirikí, napravo je světlo, a tak šli za světlem. 
Koukli do okna, ve kterém je světlo, a vidí, jak si tam loupežníci rozdělují peníze. Kozel strčil 
svoji bradu i s rohy do okna a loupežníci se lekli a mysleli si, že si pro ně jde čert, a tak utekli. 
Zvířátka vešla do chaloupky a hledala si místo k přespání. Kozel si vlezl do stodoly, ovečka 
zůstala v předsíni, kočička v kuchyni, pejsek si vlezl ve světnici pod stůl, kohoutek si vyletěl na 
bidlo a husa zůstala na dvoře. Jeden loupežník se vrátil a vešel do předsíně. Ovečka ho začala 
tlouct hlavou jako kladivem, loupežník se polekal a utekl do světnice, kde byl připravený 
kohoutek s pejskem. Kohoutek začal kikirikí a pejsek haf, haf, haf. Loupežník běžel do 
kuchyně, kde na něj skočila kočička s vytasenými drápky. Loupežník tedy utekl na dvůr, tam 
ho začala štípat husa, nakonec vběhl do stodoly, kde ho kozel nabral na rohy, a tak loupežník 
utekl pryč. A ráno vzala zvířátka peníze a šla domů. 
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Petr Kachna 
Napsal Arthur Ransome. 
Ilustroval Kamil Lhoták. 
Vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1961. 
Kniha má 353 stran. 
Patří k dobrodružné literatuře. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Knihu jsem si vybral, protože mám rád dobrodružství. Je 
určena pro děti od devíti let. 

Charakteristika postav: John kormidluje Divokou kočku, Zuzana je starostlivá, Peggy se bojí 
bouřky, Nancy našla pramének vody, Roger se stará o motor Divoké kočky, Titty je hodná, Bill 
sloužil u Černého Jacka, Černý Jak je zlý, kapitán Flint je statečný, Petr Kachna je námořník 
a je mu dobře na moři. 
Kapitoly: Na přístavní hrázi, Zrzavý chlapec, Zkušební plavba, Jak na Divoké kočce vymáchali 
kotvu, Petr Kachna vypravuje, Další osudy Petra Kachny, Vzhůru na moře, První noc na moři, 
Nucená zastávka, Kapitán Flint nemá stání, Hlasy v temnotách, Slepá bábo, kam tě vedu, 
Rozhodnutí, Pryč od Zmije, Bill se dovídá, co se smí a co se nesmí, Madeira za soumraku, 
Pasát, Země na obzoru!, Jitro na ostrově, Cesta značená záseky, Kachní přístav, Rozloučení 
s Divokou kočkou, Plavba Vlaštovky, Tábor zlatokopů, Zlatokopové při práci, Hrozivé počasí, 
Mohutná salva, Poklad nalezen, Španělský koráb, Darebáctví, Jediná naděje, Kdo to jde 
temnotou?, A opět všichni na Divoké kočce, Smršť, Poklad, Španělské dámy. 
Jednoho dne vyjela posádka Divoké kočky na moře. Plachtili, ale pořád je pronásledovala 
Zmije, na které byl velitelem Černý Jack. Pluli a pluli, až dopluli do mlhy, kde se mezi sebou 
dorozumívali mlhovými rohy. Tam utekla Divoká kočka Zmiji. A těmi mlhovými rohy si říkali, 
kam jedou. Potom se koukli vedle lodi a tam plul malý člun, ve kterém byl Bill. Tak ho vzali na 
loď. Vyjeli z mlhy. V noci drželi hlídky, první hlídka od osmi hodin kapitán Flint s Nancy. 
O půlnoci měli hlídku John s Petrem Kachnou a od čtyř měli zas Nancy s kapitánem Flintem. 
Jeli a uviděli zemi a Bill ji uviděl jako první. Připluli na zem a pojmenovali to tam Billovo 
přístaviště. Šli přes ostrov tam, kde pan Kachna ztroskotal, když byl malý. O den později tam 
šel kapitán Nancy s posádkou. Jen pan Kachna a Bill zůstali na lodi. Kapitán Flint a John jeli na 
Vlaštovce s veškerým nákladem, který potřebovali. Když připluli na Vlaštovce, tak všichni už 
tam byli a měli zapálený oheň. Vylezli na břeh a šli postavit stan z plachty. Když postavili stan, 
začali kopat, ale první den nic nenašli, druhý den také nic nenašli a nikdy nic nenašli. 
Kapitán Flint viděl, že je špatné počasí a rychle utíkal k Divoké kočce, aby s ní odplul dál od 
břehu. Pak přišlo to strašné počasí a v Kachním přístavu jim tam ze stanu odletěla plachta 
a málem i spací pytle. Museli spát ve vraku, kde ještě předtím bylo hodně krabů. Když se 
vyspali, šli ven. Nasnídali se a Peggy uviděla v jedné jámě roh nějaké krabičky, vytáhli to a už 
předem věděli, že to je poklad. Potom odpluli z ostrova Krabů. 
Líbilo se mi, jak je kniha napsaná. Je zajímavá tím, že je dobrodružná. Doporučil bych ji 
hlavně Pavlovi, protože ten má taky rád dobrodružství. 

 

Devatero pohádek 
Napsal Karel Čapek. 
Ilustroval Josef Čapek. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1986. 
Stran: 253. 
Literatura: pohádky 
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Kniha je zajímavá tím, že v ní vystupují divné postavy. Líbilo se mi, jak je napsaná. Doporučil 
bych ji Pavlu Šlitrovi, protože má rád pohádky. Je určena pro děti od šesti let. Četl jsem ji 
jeden týden. 
Charakteristika: Kočka Jůra je hodná, sedí na královském trůnu. Kouzelník je zlý, ukradl kočku 
Jůru. Král je nespravedlivý, nechtěl dát peníze za kočku Jůru. Babička je chytrá, řekla králi, 
aby jí dal tolik tolarů, co se vejde pod čepec jeho maminky. 
Pohádky: Velká kočičí pohádka, Pohádka psí, Pohádka ptačí, První loupežnická pohádka, 
Pohádka vodnická, Druhá loupežnická pohádka, Pohádka tulácká, Velká policejní pohádka, 
Pohádka pošťácká, Velká pohádka doktorská. 
Velká kočičí pohádka: 
Žil jeden král a ten měl jednu dceru. Ta si hrála na schodech s míčem, ale král jí to zakázal, 
jedna paní z království ji hlídala. Když ta paní usnula, tak princezna běžela s míčem na schody 
a už si kopala. Zabrkla a spadla. Začala brečet. Hned se k ní seběhly dvorní dámy 
s křišťálovými umyvadly a hedvábnými obvazy, deset královských lékařů a tři dvorní kaplani. 
Tu tady šla nějaká babička a povídá: „Ale neplačte, princezno, kdybych vám dala zvíře, které 
má smaragdové oči, a přece mu je nikdo neukradne, vousy takovéhle, a přece to není 
mužský, kožich jiskrný, a přece mu neshoří, nožičky hedvábné, a přece si je nikdy neprochodí, 
a v kapsičkách šestnáct nožů, a přece si masa nenakrájí. Co to je?“ ptá se babička. Potom 
babička odešla. Král si sedl na trůn a přemýšlel, co to může být za zvíře. Po chvíli si ho všimli 
všichni ministři a rádcové. Zeptali se ho, co se děje. Pan král jim řekl to, co mu pořád vrtá 
hlavou. A tak rádcové a ministři hádají, co to může být za zvíře. Po chvíli řekli královi, že 
takové zvíře nemůže být. Král řekl nejrychlejšímu kurýrovi, ať běží za babičkou říct, ať to zvíře 
přivede. Tak babička řekla, ať pan král dá tolik tolarů, co se vejde pod čepec jeho maminky. 
Kurýr běží se zprávou zpět a vyřizuje ji panu králi. Král si řekne, že to není moc. Řekl své 
mamince, aby si vzala ten nejmenší čepec. Přišla babička a všichni už tam byli připraveni. 
Babička rozvázala ranec, který nesla na zádech, a z něho vyběhla černá kočka Jůra. Pan král 
se jí ptal, jestli má kočka všechno, co babička říkala. A měla. Potom si babička řekla 
o odměnu. A pan král jí vysázel pod čepec pět tolarů. Babička, že to mělo být tolik tolarů, 
kolik se vejde vlasů pod čepec maminky pana krále. A tak jeden rádce počítal a dopočítal se 
tří tisíců. Tak král vysázel na stůl tři tisíce tolarů. 

Žofka 
Napsal Miloš Macourek. 
Ilustroval Adolf Born. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2000. 
Kniha má 106 stran. 
Patří k literatuře pohádkově – dobrodružné. Je zajímavá tím, 
že vždycky něco napadne Žofku a všichni souhlasí. Líbily se 
mi také obrázky. 
Knihu bych doporučil Michalovi Makešovi, protože má rád 

dobrodružné knížky. Je určena pro děti od pěti let. Četl jsem ji tři dny. 
Charakteristika: Žofka je chytrá opice, vždycky ji něco napadne, když jsou potíže. Paní 
ředitelka je netrpělivá, nechává si radit od Žofky. Pan Veverka je hodný, udělá vše, co mu 
zvířata řeknou. 
Kapitoly: Jak Žofka pořádala maškarní ples, Jak Žofka pořádala sportovní den, Jak Žofka 
uspořádala slavnostní představení, Jak Žofka dosáhla mravní převýchovy, Jak Žofka 
zachránila pana Levharta, Jak Žofka zavedla ochranné zbarvení, Jak Žofka umožnila panu 
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Mrožovi cestu na sever. 
Jednoho dne, když se zavřela vrata zoologické zahrady, všechna zvířata měla hned půlnoc. 
Ale mláďata, jako Žofka Orangutanová a její parta, se scházejí v jedné kleci po panu Pásovci. 
A Žofku napadne, že by si mohli udělat maškarní ples. Všichni hned souhlasí. Květoslav Slon 
chce jít za kovboje, Karolína Myšová chce jít za princeznu. Ale Žofka řekne: „Úplný nesmysl. 
Nevím, kde byste chtěli sehnat kovbojský klobouky a zlaté koruny. Půjdeme za záhadné tvory 
z planety X.“ A jde si shánět masku. Od pana Mrože si vypůjčí knír, u Zubrů si vypůjčí rohy, 
u Supů si vyprosí křídla, u Pelikánů zobák a tvor z planety X je jako vyšitý. A všichni si jdou 
něco vypůjčit. Když každý něco má, může se jít do kanceláře paní ředitelky, kde je rádio. Po 
cestě potkají pana Veverku a zeptají se ho, jestli jim nekoupí limonádu. Pan Veverka je 
strašlivý dobrák, takže jim koupil limonádu. Zanedlouho tam přišla paní ředitelka, protože si 
tam zapomněla masku. A vynadala jim. 
Další den se sešla parta v čele s Žofkou a radili se, co dnes podniknou. Žofka řekne, ať se jdou 
koukat na Macha a Šebestovou. Tak jdou a po cestě slyší strašné funění. Běží se schovat do 
křoví. Emil Tučňák povídá, že je to jenom jeho strejda Oskar. On takhle běhá každý večer 
kolem celé zoologické zahrady. Pan Oskar uvidí svého vnuka, a tak se zeptá, kam jdou, 
a parta řekne, že se jdou dívat na Macha a Šebestovou. Pan Oskar řekne: „Vždyť Macha 
a Šebestovou znáte nazpaměť. Pojďte si radši se mnou zacvičit.“ A tak všichni cvičí, pan 
Oskar předcvičuje raz, dva, tři a raz, dva, tři. 
Další den se pořádal sportovní den. Pana Oskara radši postavili až do poslední řady, aby 
nebyl vidět. A závodníci běží. V čele je pan Gepard, ale po pár metrech se mu vyvrtne kotník 
takže, musí ze závodu odstoupit. Vedení se ujímá pan Pštros, ale za chvíli se nečekaně 
zastaví, protože cítí křeč v lýtku. Teď je v čele pan Gorila, ale když se blíží k pavilonu Bé, 
nemůže popadnout dech, tak zastavuje. A v čele je náhle pan Oskar. Běží, nic ho nemůže 
zastavit, a tak běží a protíná cílovou pásku a všichni křičí: „Hurá, hurá, strýc Oskar vyhrál.“ 
A tak každý večer všechna zvířata cvičila v čele se strýcem Oskarem. 

Puf a Muf 
Napsala Nataša Tanská. 
Ilustroval Ota Janeček. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1988. 
Kniha má 62 stran. 
Žánr: pohádkový příběh 
Charakteristika: Puf je odvážný, zkoušel lézt na strom. Muf je 
vynalézavý, vždy ho napadne nějaká hra. Míša je hodný kluk 
z města. Pazour je dobrý pomocník, jedná se o kocoura 

z vesnice. Kniha je zajímavá tím, že tam jsou dva kocouři, kteří umí mluvit s lidmi. Být jimi, 
tak bych se zachoval dobře a udělal bych jim výtah. Knihu jsem si vybral, protože mám rád 
pohádky. Doporučil bych ji Michalovi, protože ještě neumí moc číst. Je určena dětem od pěti 
let. Četl jsem ji jeden týden. 
Kapitoly: Puf a Muf, Puf a Muf na vesnici, Puf a Muf a vrabec Oskar. 
Jednoho dne řekl Míša kocourům, že zítra pojede na vesnici. Kocouři se zeptali, jestli mohou 
jet taky, a Míša odpověděl, že ne. Puf a Muf se domluvili, že zítra skočí Míšovu tátovi do 
kufru auta. Druhý den táta otevřel kufr. Puf a Muf skočili do kufru. Naštěstí je nikdo neviděl. 
Tak jeli na vesnici. Když přijeli, táta otevřel kufr. Z kufru vyskočili Puf a Muf. Koukali, jak je to 
na vesnici jiné než ve městě. Za chvíli na ně zavolal kocour Pazour, jestli umí lézt po 
stromech. Puf a Muf odpověděli, že ano, i když to nebyla tak docela pravda. Zkoušeli to, ale 
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nikdy tam nevylezli. Kocour Pazour už byl na stromě a smál se. Puf a Muf řekli, že když chtějí, 
nahoru jedou výtahem. Zvířata chtěla, aby jim takový výtah udělali. Puf a Muf se rozhodli, že 
jim ho tedy udělají. Přivázali provaz k vědru a druhý konec poslali nahoru na strom kocourovi 
Pazourovi. A výtah je na světě. Puf a Muf vozili zvířata celý den nahoru a dolů, ale zvířata 
chtěla ještě vozit, tak na výtah dali ceduli „Výtah nejezdí“. 

Velké Boříkovy lapálie 
Napsal Vojtěch Steklač. 
Ilustroval Adolf Born. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2005. 
Kniha má 409 stran. 
Žánr: humorná literatura 
Charakteristika postav: Bořík je statečný, seděl v autě, které jelo sto 
devadesát. Čenda je odvážný, skákal s deštníkem na kupu písku. Aleš 
je nenasytný, pořád něco jí. Mirek je vynalézavý, má fantastické 
nápady. 

Kniha je zajímavá tím, že se vždy sejde parta kluků a něco podniknou. Nejlíp bych se ocitl na 
místě Boříka. Knihu jsem si vybral, protože mám rád dobrodružné a napínavé knihy a knihy, 
s kterými je legrace. Doporučil bych ji klukům, hlavně Pavlovi a Michalovi. Je pro čtenáře od 
devíti let. 
Kapitoly: 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 a další. 
Jeden den ve škole řekla paní učitelka dětem, že půjdou do kina a uvidí tam, jak se pěstují 
kapři v jižních Čechách. Šli do kina a před dveřmi do kina stál pan ředitel celý nešťastný 
a oznámil jim, že film o pěstování kaprů nesehnal. Za chvíli za panem ředitelem přišel pan 
promítač a oznámil mu, že sehnal náhradní film. A všichni křičeli „Hurá“. A šli jsme se koukat. 
Dávali grotesky s Chaplinem - jak Chaplin šel na nějakou slavnost, kde po sobě házeli dorty. 
Tak se k nim přidal. Odpoledne jsme šli k Alešovi. Měl tam velký čokoládový dort, rakvičky se 
šlehačkou, indiánky, kremrole a džusy. Mirka napadlo, že by mohli udělat tu dortovou bitvu, 
jak byla v těch groteskách. Ale Aleš odporoval, pak se přece nechal přemluvit, tak začali 
bitvu. Házeli po sobě kremrolemi, indiány, rakvičkami se šlehačkou. Vzbudila se Alešova 
babička a všechny nás odrovnala a poslala domů. Další den se nás ve škole paní učitelka 
ptala, čím bychom chtěli být. U kluků to bylo vždy na dvě skupiny. Jedna skupina byli 
kosmonauti a ta druhá zase indiáni. A nejvíc nás překvapil Aleš, protože řekl, že bude 
kouzelníkem. 
Knihu jsem četl jeden měsíc. 

O letadélku Káněti 
Napsal Bohumil Říha, ilustrovala Helena Zmatlíková. 
Vydalo nakladatelství Axióma v Praze roku 2006. 
Literatura: dobrodružný příběh s dětským hrdinou 
Kniha je zajímavá tím, že hlavní postavou je kluk, který létá 

v letadle. Líbilo se mi, jak je napsaná. Doporučil bych ji Tomáši Tvrzickému, protože má rád 
dobrodružství. Je pro začínající čtenáře. Četl jsem ji dva dny. 
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Některá vyprávění: 1. vyprávění o zvědavé Anežce a o Vojtovi, který jezdil na stoličce a na 
psovi Kociánkovi, 2. vyprávění, které nás seznámí s Pepíčkem Slámou a sleduje děti na cestě 
na letiště, 3. vyprávění o návštěvě hangáru, při které se náhle zavřou vrata a děti nemohou 
ven, 4. vyprávění o tom, jak se děti dostanou z hangáru ven a jak se začnou smát, 
5. vyprávění o dědečkovi Kozelkovi, který nejprve před hangárem kouří a pak z něj vyhání 
netopýra, 6. vyprávění o černém kastrůlku, který umožňuje novou cestu na letiště, 
7. vyprávění, ve kterém vychází najevo, že podle dědy Kozelky se na letišti nesmí nic dělat, 
8. vyprávění, ve kterém děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa 
a Sokola a další. 
Charakteristika postav: Vojta je odvážný, hodný, létá v letadélku Káněti. Anežka je 
starostlivá, bojí se vlézt do Káněte. Pepíček Slámů je odvážný, letěl na podvozku Káněte. 
Kniha vypráví o Anežce, Vojtovi a Pepíčkovi Slámovi. Když byly prázdniny, tak se děti 
vypravily na letiště. Když byly před letištěm, bylo na tabulce napsáno „CIZÍM VSTUP 
ZAKÁZÁN“. Pepíček se ptal, jestli jsou cizí, a Vojta říkal, že nejsou cizí. Tak vklouzli do 
hangáru. Dědeček Kozelka jim zavřel vrata a říkal jim, až se vrátí pilot Hejduk, tak jim vynadá. 
Děti vylezly oknem ven a pelášily přes kopec do Pekel. Další den babička Kozelková řekla 
dětem, aby dědečkovi přinesly na letiště oběd. Tak ho dědečkovi donesly a ptaly se, jestli je 
pustí na letiště, a on že ne. Pilot Hejduk zavede děti do hangáru a ukáže jim dvě větší letadla, 
Čápa a Sokola. Děti jdou do Koniklece babičce dát dárky k narozeninám, donesly jí kohouta, 
mák a bábovku. Pilot Hejduk létá v letadlech Čápovi, Sokolovi a nakonec i v Káněti. Potom si 
do letadel vlezou děti Vojta s Pepíčkem Slámů. 
Kniha má 90 stran. 

Kronika města Kocourkova 
Napsal a ilustroval Ondřej Sekora. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1995. 
Žánr: příběh s dětskými hrdiny 
Kniha má 130 stran. Je zajímavá tím, že je v Kocourkově radním 
býk, který ohlašuje počasí. Hodně mě zaujala, při jejím čtení 
jsem se zasmál. Je pro čtenáře od šesti let. Četl jsem ji měsíc. 
Kapitoly: Kde je Kocourkov a jak se tam jede, O největší 
chloubě města Kocourkova, Jak Kocourkovští zvali pana 
knížete, O otevření nejpamátnější radnice světa, Jak si 

v Kocourkově opatřili pro radnici světlo a další. 
Charakteristika postav: Starosta je chytrý, zapamatoval si, jak má pozvat pana knížete. Páni 
radní jsou hloupí, protože si neuvědomili, že pan starosta řekl jinou větu, než měl. 
Vybral jsem si kapitolu Jak zvali pana knížete: Pan starosta se rozhodl s celou kocourkovskou 
radou pozvat pana knížete. Všichni se shromáždili, a jakmile byly buchty hotovy, vzali je a šli. 
Šli pořád dál, ani v poledne se nezastavili. Jen na noc se zastavili v hospodě, vyndali buchty 
a jedli. Šli spát. Ráno dorazili ke knížecímu zámku. A bezzubý radní Myšišlápek řekl panu 
starostovi, že vůbec nevědí, jak mají pana knížete pozvat. Starosta na to, že on nejdřív 
pozdraví a že první polovina radních řekne: „I s vaší manželkou.“ a druhá zase: „I s vašimi 
dětičkami.“ Všichni si v tu ránu oddechli a šli do zámku. Šli, až došli k panu knížeti, a tam 
první radní přišlápl starostovi tkaničku. Starosta je na zemi a říká: „Aby vás čert vzal.“ a první 
polovina hned na to: „I s vaší manželkou.“ a ta druhá: „I s vašimi dětičkami.“ Pan kníže je 
nechal vyhodit. A vzkázal, že na otevření radnice nepřijede. 
Kniha je hodně legrační, proto bych ji doporučil Pavlu Šlitrovi. 
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Letopisy Narnie – Čarodějův synovec 
Knihu napsal Clive Steples Lewis. 
Ilustrovala ji Pauline Baynesová. 
Vydalo ji nakladatelství Fragment v Praze roku 2008. 
Kniha má 208 stran. 
Patří k fantasy literatuře. 
Knihu jsem si vybral, protože se mi líbil film. Je pro čtenáře 
od jedenácti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Knihu bych doporučil Michalu Makešovi, protože už některé 
díly také četl. 

Kapitoly: Nesprávné dveře, Digory a jeho strýc, Les mezi světy, Zvonek a palička, Osudné 
slovo, Začátek strýcových potíží, Co se stalo před vchodem, Rvačka u pouliční lampy, Založení 
Narnie, První vtip a jiné záležitosti, Digory i jeho strýček mají potíže, Jahodovo dobrodružství, 
Nečekané setkání, Zasazení stromu, Konec tohoto příběhu a začátek všech dalších. 
Charakteristika hlavních postav: Polly je odvážná a zvědavá, vešla do pokoje vedlejšího 
baráku. Digory je odvážný a hloupý, přivedl čarodějnici Jadis do Narnie. Čarodějnice Jadis je 
silná, ovládá magii. Strýc Andrew je hloupý, dělal otroka Jadis. Aslan je hodný, stvořil svým 
zpěvem nový svět jménem Narnie. 
Jednou bydlela v Londýně holčička jménem Polly. Jednoho dne si šla hrát na zahradu 
a najednou nějaký kluk přelezl zeď. Tvář měl celou zamazanou. Povídali si, až se najednou 
představili. Ten kluk řekl, že je Digory a Polly se představila také. Další dny podnikali 
dobrodružné výpravy. Jeden den napadlo Polly, že by se mohli jít podívat do toho domu 
vedle domu Digoryho. Tak šli. Mysleli, že tam už jsou, našli nejbližší dveře, otevřeli je 
a uviděli stůl skoro přes celý pokoj a Polly uviděla prsteny žluté a zelené. Vešel tam Digoryho 
strýc Andrew a nestihli se schovat. A strýc Andrew je uviděl a byl na ně hodný a zeptal se 
Polly, jestli si nechce vzít nějaký ten prsten. Tak řekla, že chce, a strýc jí řekl, že si může vzít 
ten žlutý, ale ten zelený ne. Tak sáhla po tom žlutém a hned zmizela. Digory se skoro nemohl 
nadechnout. Tak se tam se strýcem hádal a strýc Andrew mu řekl, že si musí vzít dva zelené 
prsteny na zpáteční cestu a jeden žlutý na cestu tam. Digorymu nescházelo nic jiného než si 
vzít prsteny a jít za Polly, aby jí zachránil. Tak si je vzal a už tam taky nebyl. Potom vylézal 
z jezírka, hnedka byl v lese, ale ztratil paměť. Uviděl tam holčičku, jak leží v trávě a skoro spí. 
Potom se jim to začalo vyjasňovat a už se zase znali. Skočili do jiného jezírka a byli úplně 
jinde. Bylo tam ticho a bylo to tam mrtvé jako v nějakém městě. Vcházeli dveřmi, až došli do 
nějakého sálu figurín. Prohlíželi si je a potom vešli doprostřed místnosti a byla tam na malém 
stolečku palička a zvonek. A bylo na tom napsáno „Ty odvážný, kdo přišels k nám, Své 
nebezpečí zvol si sám: Buď paličkou zvon rozehrej, Nebo se k zešílení ptej, Co by se asi stalo 
dál, Kdybys to býval udělal.“ Začali se hádat, co by udělali, ale Polly už sahala do levé kapsy, 
kde měla žlutý prsten, protože zelený měla na prstě. Digory jí sáhl po ruce, vzal z ní paličku 
a mírně bouchl do zvonku. Nejdříve zvonil málo a potom pořád zvyšoval. A ztichl, ta osoba na 
konci figurín se zvedla a šla k dětem. Řekla jim, že musí utéct, protože by je zavalil padající 
strop. Utíkali, co jim nohy stačily, samými bránami probíhali, až se nakonec zastavili 
u zavřených dveřích. Ta osoba se k nim postavila a rozbila je. Děti si navlékly žluté prsteny 
a byly zase zpátky v lese s jezírky a potom si zase vyměnily zelené prsteny za žluté a byly 
zpátky v Londýně. Děti zjistily, že ta osoba je čarodějnice, a dostaly ji do jejich světa. Tam si 
šla najít Jadis své otroky a drožku s koněm. Jak ji viděli ty věci krást, zavolali policii, aby ji 
poslala za mříže. Jenomže ona utrhla pouliční lampu a všichni policisté popadali jako kuželky. 
Digory a Polly se k ní chtěli dostat a vzít ji zase zpátky. Podařilo se jim to a byli zase v lese 
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a skočili do jiného jezírka, ale pořád nic neviděli a mysleli, že na něčem stojí, a drožkáře, 
který tam byl s nimi, napadlo, aby si zazpívali, a tak začal zpívat a zase přestal. Ale někdo 
zpíval pořád a pořád se objevovalo něco dalšího. Nejdřív to byly hvězdy, slunce a měsíc, 
potom tráva, stromy, řeka a nakonec zvířata. Aslan šel ke každému druhu zvířat a vybral 
samce a samici. Některé druhy vynechal úplně. Všechna zvířata, která vybral, šla za ním 
a udělala kolem něho kruh. Proměnil je v mluvící zvířata, potom stvořil faunu, nymfy, bohy 
řek a živé stromy. 
Kniha se mi líbila. Nejlépe bych se cítil v roli Aslana, protože stvořil nový svět. Kniha je 
zajímavá tím, že si dvě děti nasadí prsteny a ocitnou se v jiném světě. 

Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň 
Knihu napsal Clive Steples Lewis. Ilustrovala ji Pauline 
Baynesová. Vydalo ji nakladatelství Fragment v Praze roku 
2008. 
Kniha má 200 stran. Patří k dobrodružné a fantasy literatuře. 
Knihu jsem si vybral, protože jsem četl předchozí díl. Je pro 
čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji tři týdny. 
Knihu bych doporučil Gábinovi, protože má rád dobrodružné 

knihy. Je zajímavá tím, že děti vlezou do skříně a ocitnou se v jiném světě. Nejlépe bych se 
cítil v roli Lucinky, protože našla jiný svět. 
Kapitoly: Lucinka nakoukne do skříně, Co tam Lucinka našla, Edmund a skříň, Turecký med, 
Zase přede dveřmi, Do lesa, Den s bobry, Co se stalo po večeři, V domě čarodějnice, Kouzlo 
se začíná lámat, Aslan se blíží, Petrův první boj, Stará magie z úsvitu času, Triumf čarodějnice, 
Ještě starší magie z doby před úsvitem času, Co se stalo se sochami, Lov na bílého jelena. 
Charakteristika postav: Aslan je hodný, zvolil Lucinku, Edmunda, Zuzanu a Petra králi 
a královnami Narnie. Lucinka je laskavá, odpustila Edmundovi, že jí zradil. Zuzana je 
starostlivá, starala se o to, aby se nikomu nic nestalo. Edmund je zrádce, zradil Lucinku. Petr 
je odvážný, zabil vlka, který se vrhl na Zuzanu. 
V Londýně žily za války čtyři děti, jmenovaly se Petr, Zuzana, Lucie a Edmund. Jejich maminka 
je poslala k jednomu profesorovi na venkov. Tak šly na vlak a tam jely až na jednu opuštěnou 
stanici. Tam pro ně přijela profesorova služka McLidiová a odvezla je do domu pana 
profesora. Profesor je šel přivítat a děti si ho hned oblíbily. Další dny chodily ven a hrály si 
u rybníka. Jeden den pršelo, tak je napadlo, že by mohly prozkoumat dům. Tak šly, 
procházely různými ložnicemi a jinými místnostmi. Vešly do jednoho pokoje, kde nebylo nic 
než jedna skříň, tak vyšly pryč, jen Lucinka zůstala a chtěla se kouknout, co je v té skříni. Tak 
tam nakoukla a uviděla řadu kabátů, šla pořád dál, až se zarazila. Cítila, že jí něco studí do 
nohou. Tak se shýbla a ucítila, že má pod nohami sníh. Všude okolo viděla stromy a v dáli 
uviděla světlo, tak šla za ním. Až došla k pouliční lampě. Potom uslyšela nějaké zvuky a pak 
uviděla někoho s kozíma nohama a ocasem. A s tělem jako člověk. Byl to faun Tumnus. 
Představil se jí a Lucinka se představila jemu. Potom se jí Tumnus vyptával, co je, jestli není 
nějaké zvíře, a Lucinka se zasmála a řekla, že není zvíře, ale člověk. Tumnus Lucinku pozval 
k sobě domů do jeskyně. Uvařil jí čaj a pak jí zazpíval ukolébavku. Přestal zpívat a Lucinka 
řekla, že už je hodně hodin, že už by měla jít domů. Tumnus jí doprovodil k pouliční lampě 
a dále aby už šla sama. Tak vyšla zase skříní, běžela a křičela, že se jí nic nestalo a aby se 
nebály. Zuzana odpověděla, proč bychom se měly bát. Lucka říkala, že byla pryč několik 
hodin a povídala jim o panu Tumnusu a jiném světě. Začaly si povídat zase o něčem jiném. 
Lucinka šla zase do skříně, aby si ověřila, že si to nevymyslela. Edmund ji viděl, jak jde pryč, 
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tak šel za ní. Lucinka vlezla do skříně a za chvíli tam vlezl i Edmund. Edmund šel také za 
světlem. Když přišel k pouliční lampě, uslyšel rolničky. Přijela tam nějaká paní a on se ptal, 
kdo to je. Ona řekla: „To je taková drzost, že někdo neví, že jsem královnou Narnie.“ 
„Promiňte,“ řekl Edmund. Královna se ho ptala, kdo je, on řekl, že je Edmund. Královna se ho 
dále vyptávala, jestli není nějaké zvíře nebo faun nebo tak něco. Nakonec se ho zeptala, jestli 
není syn Adamův. Edmund řekl, že je člověk. Královna se ho zeptala, jestli nemá žízeň, a on 
řekl, že ano. Královna vzala lahvičku a jednu kapku ukápla do sněhu a bylo tam nějaké horké 
pití, tak ho s radostí vypil. Dále se ho zeptala, co má nejraději, on řekl, že turecký med. 
Královna zase ukápla kapku do sněhu a objevila se dvě kila toho nejlepšího tureckého medu. 
Když ho dojedl, královna se ho zeptala, jestli nemá ještě nějaké bratry nebo sestry. Edmund jí 
odpověděl, že má dvě sestry a jednoho bratra. Pořád se jí ptal, jestli by mu nedala ještě 
turecký med. Ona odpověděla, že ne a že má přivést své sestry a bratra do jejího domu. 
Ukázala mu, kde má dům. Nakonec ho odvezla na saních k pouliční lampě, aby došel zpátky 
už sám. Potom tam přišla Lucinka a ptala se ho, jak se tam k ní taky dostal. 

Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec 
Knihu napsal C. S. Lewis. 
Ilustrovala Pauline Baynesová. 
Vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2008. 
Kniha má 230 stran. Patří k fantasy literatuře. Vybral jsem si ji, 
protože jsem četl předchozí díly. Je určena dětem od jedenácti let. 
Četl jsem ji jeden týden. Doporučil bych ji všem ve třídě a jmenovitě 
Lukáši Bouškovi, protože by ho určitě zaujala. 
Kapitoly: Jak se Šasta vydal do světa, Dobrodružství na cestě, U bran 
Tašbánu, Šasta se setkává s Narniany, Aravis v Tašbánu, V tisrokově 

domě, Přes poušť, Poustevník z Jižních blat, Nevítaný spolucestující, Šasta v Narnii, Bitva 
o Anvard, Jak se Brí stal moudřejším koněm, Rabadaš Směšný. 
Charakteristika postav: Šasta (princ Kor) je statečný, nebál se lvů. Brí (Bríhy-hinny-brinny-
huhy-ha) je vychloubačný, vychloubal se, že bojoval v mnoha válkách. Aravis je nevšímavá, 
vůbec si nevšímala Šasty. Hwin je chytrá, vymyslela, jak by se mohli dostat přes Tašbán. 
V Kalormenu žil jeden kluk Šasta a jeho chudý otec Aršíš. Aršíš vždy chodil chytat ryby a Šasta 
pořád musel jen spravovat sítě. Jednoho dne k nim přijel Tarkán a ptal se na nocleh. Aršíš 
přichystal nocleh a nějaké jídlo. Potom šli do Aršíšova domu. Šasta šel za nimi a v domě mu 
dal Aršíš kus chleba a řekl mu, ať zmizí. Šasta ale stál u dveří a poslouchal, co si povídají. Tam 
se Tarkán zeptal Aršíše, jestli by mu neprodal jeho syna. Aršíš pořád že ne a ne. Ale nakonec 
se dal přemluvit. Šasta odešel ode dveří a šel ke koni a řekl mu: „Kdybys tak uměl mluvit.“ 
Kůň na to odpověděl, že umí mluvit. Šasta se ho zeptal, jak to že umí mluvit. Kůň mu řekl, že 
je kůň z Narnie a že tam umí všechna zvířata mluvit. Šasta se ho ptal, jaký je jeho pán. Kůň 
mu odpověděl, že zlý. A že by chtěl jet zase zpátky do Narnie. Šasta chtěl taky jet do Narnie, 
a tak ho Šasta osedlal a ještě se ho zeptal, jak se jmenuje. On mu odpověděl: „Bríhy-hinny-
brinny-huhy-ha.“ Tak jeli a Šasta mu řekl, že moc neumí jezdit, tak Brí řekl, že ho to cestou 
naučí. Jeli celou noc. Potom zastavili, aby se vyspali, a v poledne se nasnídali a jeli dál, až 
narazili na jedno město. Tak Šasta šel městem, nakoupil si jídlo a vyšel druhou branou. Tam 
už čekal Brí, protože město oběhl. Takhle to udělali několikrát. Dalšího dne jeli mezi lesem 
a řekou. Když se najednou z lesa ozval strašný řev a Brí řekl, že je to řev lvů. Tak Brí běžel 
tryskem k vodě a vedle Šasty byl ještě jeden jezdec a ten taky spěchal k vodě. Potom se ozval 
řev od vody, tak Brí běžel k lesu. Když běželi u lesa, tak se ozval řev z obou stran. Brí tedy 
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musel jet doprostřed. Potom je lvi natlačili k vodě, tak oba jezdci raději skočili s koňmi do 
vody a plavali dál. Lvi odešli. Oba koně v klidu doplavali na druhý břeh. Tam ten druhý kůň 
promluvil a jezdec na jeho koně Hwin „Nedělej hlouposti, Hwin, a drž jazyk za zuby.“ Brí 
tomu druhému jezdci něco vysvětlil a pak zjistili, že mají stejnou cestu do Narnie. Brí se 
zeptal jezdce, jak se jmenuje, a ona odpověděla, že se jmenuje Aravis. Tak jeli dál spolu, až 
dorazili k městu Tašbánu. Vymýšleli, jak se přes něj dostat, a nakonec Hwin řekla, že by bylo 
nejlepší projet Tašbánem, ale nejdříve aby si děti vzaly na sebe nějaké hadry a Hwin s Brím 
aby se vyváleli v bahně. Kniha pochopitelně pokračuje dál, ale to už si musíte dočíst sami. 

Eragon 
Knihu napsal Christopher Paolini. 
Vydalo ji nakladateství Fragment v Praze roku 2009. 
Kniha má 487 stran. 
Patří k fantasy literatuře. 
Knihu jsem si vybral, protože jsem ji dostal k Vánocům. Je 
určena čtenářům od jedenácti let. Četl jsem ji jeden týden. 
Doporučil bych ji Michalovi Makešovi, protože má rád 

dobrodružné a fantasy knihy. Nejlépe bych se cítil v roli Eragona, protože se stal Dračím 
Jezdcem. 
Kapitoly: Stín strachu, Objev, Údolí Palancar, Dračí legendy, Dar osudu, Probuzení, Čaj pro 
dva, Mocné jméno, Budoucí mlynář, Cizinci v Carvahallu a dalších padesát kapitol. 
Charakteristika postav: Eragon je silný, stal se Dračím Jezdcem. Brom je nedůvěřivý, nesvěřil 
svojí minulost Eragonovi. Dračice Safira je silná, bojovala ve válce. Murtagh je hodný, přidal 
se k Eragonovi. Arya je statečná, hlídala Safiřino vejce. 
V údolí Palancar bydlel ve vesnici Carvahall jeden kluk jménem Eragon. Ten byl zrovna na 
lovu v Dračích horách a pokoušel se chytit srnku se zraněným kopytem. Jenže ji nechytil 
a místo ní našel modrý kámen. Vzal ho s sebou. Šel do vesnice Carvahall. Šel k řezníkovi 
Slounovi, jestli by mu neprodal nějaké maso za ten modrý kámen. Sloun se Eragona zeptal, 
kde ho našel. Eragon odpověděl, že v Dračích horách, a Sloun mu ho dal hned zpět. Vypukla 
hádka, nakonec k nim přišel kovář Horst a Slounova dcera Katrina. Horst se dohadoval se 
Slounem, ať mu dá za ten modrý kámen maso, ale on jen odpovídal, že ne. Horst vzal měšec 
a zaplatil Eragonovi maso. Vyšli ven a Eragon chtěl dát Horstovi ten kámen, ale on ho odmítl 
a řekl, že si to bude moct u něj odpracovat. Eragon poděkoval a šel domů. Doma ukázal maso 
a strýc Gero se ho zeptal, jakže kupoval maso. Eragon řekl vše, co se stalo a nakonec dodal, 
že si to u Horsta bude moct odpracovat. Doma se tedy najedli ještě s bratrancem Roranem. 
Modrý kámen dal Eragon na polici, nechal ho tam a šel spát. V noci ho něco probudilo, chtěl 
spát, ale pořád ho to budilo. Nakonec zjistil, že to je ten kámen. Do ruky vzal dýku 
a pozoroval ho. Z toho kamene se vyklubal malý drak. Eragon se pořád bránil, drak vyprskl 
černý kouř. Eragon vyšel ven a daleko od domu u stromu mu udělal přístřešek a řekl mu, ať 
tam zůstane. Došel domů pro nějaké maso a dal ho drakovi do přístřešku. Další den šel 
Eragon vyprovodit Rorana do vesnice, kde na něj čekal pán, který ho bere do mlýna, kde 
bude pracovat. Eragon se těžce loučil, ale musel. Gero mu dal peníze, ať si něco koupí. 
Potom šli s Gerem domů, Eragon ještě šel za drakem, aby mu dal nějaké maso. Drak už 
vyrostl a Eragon šel do vesnice a tam mu Horst řekl, že se vyptávají nějací páni na ten kámen, 
který měl. Ještě dodal, aby šel raději domů. Eragon šel, ale v uličce viděl ty pány. Přiběhl tam 
Brom a křičel na něj. Ti páni utekli pryč. 
Knihu jsem si vybral ke čtení, protože jsem ji dostal k Vánocům. 
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Eldest 
Knihu napsal Christopher Paolini. 
Vydalo nakladateství Fragment v Praze roku 2009. 
Kniha má 626 stran. 
Patří k fantasy literatuře. 
Knihu jsem si vybral, protože jsem četl předchozí knihu. Je určena čtenářům 
od jedenácti let. Četl jsem jí týden. 
Knihu bych doporučil Lukášovi Bouškovi, protože má rád dobrodružné knihy. 
Nejlépe bych se cítil v roli Rorana, protože vedl vesničany přes celou 
Alagaësii. 

Kapitoly: Dvojí ztráta, Rada starších, Pravda mezi přáteli, Roran, Hon na lovce, Safiřin slib, 
Rekviem, Věrnost, Čarodějnice, had a svitek, Hrotgarův dar, S vervou, Odveta a dalších 
šedesát kapitol. 
Charakteristiky postav: Eragon je odvážný, bojoval proti Murtaghovi. Murtagh je zrádce, 
zradil Eragona a bojoval proti němu. Roran je odvážný, odvedl vesničany do Surdy. Nasuada 
je odvážná, vedla Vardeny do bitvy. Arya je hodná, pomáhala Eragonovi. Oromis je hodný, 
pokračoval ve výcviku s Eragonem. 
Vardenové v čele s Nasuadou se připravovali na bitvu. Eragon se Safirou už také byli 
připraveni. Viděli, že už královské vojska jdou proti nim, tak se vydali na cestu. Eragon 
a Safira letěli, Eragon slezl ze Safiry a bojoval po boku Safira. Safira bojovala drápy 
a vypouštěla oheň. Eragon bojoval mečem Zar´rocem. Když Safira a Eragon nemohli, Eragon 
nasedl na Safiru a ta vyletěla do vzduchu. Eragon uviděl loď a řekl Safiře, ať letí k Nasuadě. 
Safira přistála u Nasuady a Eragon jí řekl, že uviděl loď. Nasuda odpověděla: „Leťte se 
podívat, jestli to není králova flotila.“ Eragon se Safirou se letěli podívat. Eragon si myslel, že 
na té lodi je jeho bratranec, tak pronikl do jeho mysli a řekl: „Rorane?“ Roran řekl: 
„Eragone!“ Eragon se hned zeptal, jestli má s sebou ještě ostatní vesničany. Roran 
odpověděl, že ano. Eragon mu řekl, ať zůstanou na lodi, dokud bitva neskončí. Roran chtěl 
hned něco namítat, ale Eragon ho zarazil. Potom se Safirou odlétli. Ale Roran neuposlech 
a šel do bitvy. Eragon se Safirou po boku už bojovali, když vtom uviděli dalšího draka. Safira 
vystoupala, aby se přesvědčila, že to není Galbatorix a jeho drak Šruikan. Ale nebyl to on, byl 
to červený drak a na něm seděl jezdec, kterého Eragon neznal. Safira začala vypouštět oheň 
a Eragon se pokoušel mečem Zar´rocem sešvihnout jezdce ze sedla. Potom sestoupali k zemi 
a tam Eragon s tím druhým jezdcem bojovali. Eragon prohrál a věděl, že tyhle pohyby už 
někde viděl. Skočil po něm a viděl, že je to Murtagh. Raději se stáhl. 

Prázdniny u jezera 
Autor – Helena Zmatlíková 
Ilustrátor – Jana Modrá 
Vydalo nakladatelství Matik v Liberci roku 2005. 
Počet stran – 132 
Literatura – dobrodružná 
Kniha je pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji dva týdny. Doporučil 
bych ji Gábinovi, protože má rád dobrodružné knihy. Je zajímavá 
tím, že děti odhalí zloděje. Vybral jsem si ji, protože jsem myslel, že 
bude zajímavá. 

Kapitoly: Velký plán, Dárek, Zklamání, Kátin nápad, Nejšťastnější člen výpravy, Vydrovka, 
Tábořiště u jezera, Na zřícenině, Skřítkovo zmizení, Letní bouřka, Co hledal Robin na mapě, 
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Pašerácká jeskyně a dalších dvacet kapitol. 
Charakteristika: Robin je odvážný, nebál se jít do jeskyně. Matěj je odvážný, spal v jeskyni 
dva dny. Bertík je šťastný, babička mu dovolila jet s ostatními k jezeru. Filip je hodný, 
přimluvil se za Bertíka. Ondra je odvážný, chtěl přeplavat jezero. Káťa je hodná, přemluvila 
strýčka, aby jel s nimi k jezeru. Kapitán je hodný, jel s dětmi k jezeru. 
Kapitán s Matějem a Robinem pluli na Ostrov pokladů. Dorazili ke břehu a kapitán jim řekl: 
„Najděte lepší místo na připlutí.“ Robin viděl loď, tak se schovali a Robin řekl Matějovi: „To je 
zase ta ženská. Ta z kempu.“ Pak se šel podívat, kam jdou. Slyšel, jak si něco domlouvají 
a pak mu to docvaklo, to oni stojí za těmi loupežemi v kempu. Když odpluli, Robin běžel 
k Matějovi a pověděl mu, že to byli ti lupiči z kempu. Uviděl, že jede jejich parta 
a signalizoval, ať počkají a za chvíli jim dovolil, aby jeli. Když dopluli, kapitán se zeptal, co to 
mělo znamenat. Robin s Matějem mu všechno vyprávěli. Potom je kapitán zarazil a řekl 
Robinovi, aby mu vše přesně řekl. Robin tedy vše povyprávěl. A kapitánovi to bylo podezřelé, 
tak se zašli podívat s Robinem a ostatními na to místo a objevili tam všechny kradené věci. 

Křeček drží dietu 
Autorem je Lucie Danielová. 
Ilustrátorem je Jitka Walterová. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Kniha má 135 stran. Je pro čtenáře od devíti let. 
Literatura: dobrodružná 
Knihu jsem četl týden. Doporučil bych ji Gábinovi, protože má rád 
dobrodružné knihy. Je zajímavá tím, že Mandy si nevezme domů křečka. 
Vybral jsem si ji, protože se mi líbil její název. 
Charakteristika: Mandy je odvážná, nebála se vypátrat, kdo ukradl Jindřicha 

Osmého. James je hodný, přihlásil se, aby se o prázdninách mohl starat o školního křečka. 
Justin je zlý, ukradl Jamesovi křečka. 
Mandy seděla ve třídě při hodině biologie a koukala na školního křečka Jindřicha Osmého, 
jak běhá v kolotoči. Pak k ní přišla paní učitelka a dala jí písemku. Potom říkala, že se mají 
dávat lístečky na to, aby někdo měl školního křečka na prázdniny. Mandy bohužel nedala, 
protože jí rodiče zakazují nosit si domů jiná zvířata. V sobotu ráno se vyhlašovalo, kdo tedy 
bude mít křečka na starosti a vyhrál James, Mandyin nejlepší kamarád. Mandy byla šťastná, 
že se bude s ním moci starat o křečka. Mandy se dozvěděla, že k nim na vesnici přijedou děti 
s karavany na letní tábor. Takže se tam seznámila s jednou holčičkou. 

Drsnej brouk - Zahrada strachu 
Knihu napsal Paul Shipton. 
Ilustroval ji Josef Gertli Danglár. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Kniha má 122 stran. Je pro čtenáře od deseti let. 
Literatura: dobrodružná detektivka 
Knihu jsem četl dva týdny. Je zajímavá tím, že Všivák Muldon 
vypátrá, že Krag chce zabít královnu. Vybral jsem si ji, protože mi ji 
doporučil Michal. Doporučil bych ji Gábinovi, protože má rád 
dobrodružné knihy. 

Charakteristika postav: Všivák Muldoon je odvážný, vypátral, že Krag chce zabít královnu. 
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Třasořitka Jake je hodný, závislý na cukru, vytáhl Všiváka z rybníčka. Leopold je statečný, 
zachránil královnu. Clarissa je hodná, řekla Všivákovi o plánu vos a mravenců. 
Jednoho dne Všivák Muldoon, soukromý čmuchal, seděl ve své pracovně, když vtom mu na 
dveře někdo zaťukal. Byl to škvor. Škvory tady moc nevidíte, spíše se zdržují u popelnic 
u domu. Řekl jsem, vstupte, tak vešli. Byli tři. Zeptali se mě: „Pan Muldoon?“ Odpověděl 
jsem: „Všivák Muldoon.“ Nesnáším, když mi někdo říká pane. „Co byste chtěli?“ Nejstarší 
řekl: „Já jsem Larry a ztratil se nám bratr. Tak jsme šli požádat…“ Řekli Všivákovi nějaké 
informace a on vyšel. Šel k velké pavučině u popelnic. Viděl tam velkého pavouka u rohu 
pavučiny a viděl půl těla švába. Šel zpět za Larrym a jeho bratry a řekl jim, že jejich bratr je 
v pořádku na louce. Bratrové byli šťastni. Potom šel Všivák do Dixiho baru. Přišli tam dva 
mravenčí vojáci. Šli, nezastavovali se, šli přímo za Všivákem a řekli: „Teď půjdeš s námi.“ 
Dovedli ho ven a tam, jak předpokládal, byla spousta mravenců. Dovedli ho před královnu do 
mraveniště. Ta měla problém s mravenčími individualisty. Tak se vydal na cestu, nejdřív měl 
v plánu navštívit svého kamaráda Třasořitku Jaka, protože ten mu vždy něco poradil. Našel 
ho Jake, byl moucha a byl závislý na cukru. Řekl mu: „Slyšel jsem o tom, prý mají nějaké tajné 
srazy u popelnic a taky je tu nová kobylka, tý by ses mohl zeptat.“ 

 

Lukáš Bouška 

České pověsti pro malé děti 2 
Nakladatelství SiD § NERo 
Vydáno v roce 2004. 
Počet stran: 32 
Autor: Martina Drijverová – spisovatelka a scenáristka, 

spolupracovala s Českou televizí, pro kterou psala pohádky, večerníčky a hry pro děti, psala 
hlavně pro děti a vydala nespočet knížek, které se překládaly do různých jazyků 
Ilustrátor: Dagmar Ježková 
Žánr: pověsti 
Kniha České pověsti nám vypráví o našich vládcích, kteří se snažili vládnout po všechny 
generace spravedlivě. Někomu se to nedařilo, ale jiní to zvládli bez problémů. 
Charakteristika postav: v celé knize vystupuje několik postav, například Horymír – hodný 
a silný muž s úctou pro zvířata, Svatý Václav – chytrý a dobromyslný, rád lovil zvěř, Božena – 
chudá, ale hodná a pracovitá dívka, Břetislav – hodný, Karel IV. – pracovitý, chytrý, 
dobrodružný, Golem – velký obr. 
Zajímavost: hezky zpracované obrázky, občas legrační 
Můj názor: kniha se mi líbila, protože mě historie zajímá 
Knihu bych doporučil Michalovi, protože má rád války, které se tady občas vyskytují. Je 
určena pro začínající čtenáře. Četl jsem ji pět dní. 
Kapitoly: Dívčí válka, Horymír, Synové Svatoplukovi, Svatý Václav, Oldřich a Božena, Břetislav 
a Jitka, Tatarská princezna, Král Karel IV., Golem, Staroměstský orloj. 
Úryvek ze zajímavého článku Břetislav a Jitka: 
Oldřichův syn Břetislav byl zrovna tak prudký a vášnivý lovec jako jeho otec. Avšak byl také 
výjimečný válečník a dobrý politik! Starý kníže ho pověřil spravováním Moravy a Břetislav se 
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toho s nadšením chopil. Aby nepřátelé nemohli nepozorovaně vtrhnout do země, dal 
vystavět velké strážní hrady. A když bojoval proti Maďarům, dokázal je z Moravy zahnat až 
k řece Dunaj a to bylo pěkně daleko! 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
Nakladatelství Albatros Praha v roce 2002 
Počet stran: 104 
Autor a ilustrátor: Arnold Lobel (graficky upravil Pavel 
Hrach) 
Druh literatury: pohádka 
Kniha se skládá z různých příběhů dvou žabáků Kvaka 
a Žbluňka. 
Charakteristika postav: v celé knize vystupuje několik 
postav, Kvak – hodný, Žbluňk – hodný, šnek – pomalý, had – 
strašidelný, orel – zlý. 
Zajímavostí jsou hezky zpracované obrázky, občas 

dobrodružné příběhy. 
Můj názor: kniha se mi líbí, protože mě dobrodružství baví. Doporučil bych ji všem, co mají 
rádi dobrodružství. Je určena pro začínající čtenáře. Četl jsem ji týden. 
Kapitoly: Jaro, Příběh, Ztracený knoflík, Koupání, Psaní, Seznam, Zahrádka, Koláčky, Draci 
a obři, Sen. 
Úryvek ze zajímavé kapitoly Příběh: 
Jednou v létě nebylo žabáku Kvakovi dobře. „Kvaku, ty jsi celý zelený,“ strachoval se Žbluňk. 
„Ale já jsem vždycky zelený,“ uklidňoval ho Kvak. „Jsem přece žabák.“ „Dnes vypadáš příliš 
zeleně i na žabáka,“ usoudil Žbluňk. „Vlez si do mé postele a odpočiň si.“ Žbluňk uvařil 
Kvakovi hrníček horkého čaje. Kvak čaj vypil a prohlásil: „Budu odpočívat a ty mi přitom 
povídej nějaký příběh.“ 

 

Honzíkova cesta 
Nakladatelství – Státní pedagogické nakladatelství, n. p. 
a Státní nakladatelství dětské knihy, n. p. v Praze 1968 
Počet stran – 104 
Autor – Bohumil Říha 
Ilustrátor – Helena Zmatlíková 
Druh – příběh s dětským hrdinou 

Kniha se skládá z různých příběhů Honzíka na prázdninách u babičky. 
Charakteristika postav – v celé knize vystupuje několik postav, například Honzík – hodný, 
babička – hodná, maminka – hodná a starostlivá, dědeček – hodný, pes – hravý. 
Zajímavost – hezky zpracované příběhy a obrázky 
Můj názor – kniha se mi líbí, protože mě cestování a dobrodružství baví. 
Knihu bych doporučil všem, co mají rádi prázdninová dobrodružství. Je určena pro začínající 
čtenáře. Četl jsem ji dva týdny. 
Kapitoly: Babička posílá psaní, Ve vlaku, Dědeček veze Honzíka, Babička dostává kuličku, 
Družstevní vajíčko, Přišla koza, Honzík pouští draka, Honzíkův sen, O vepříku Princovi, Koza 
na silnici, Na cestě s obědem, Kulička se vrací, Ve škole, Za kocourem v lese, Vzhůru za 
Honzíkem! Přijíždí maminka, Honzíkovo rozloučení. 
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Úryvek ze zajímavé kapitoly Koza na silnici: 
Koza se chvíli pásla v silničním příkopě. Bylo tam všelijaké lupení různých chutí a vůní. Koza si 
jedno ukousla, druhé vyprskla a k třetímu jen čichala. Po silnici přejel vůz s jetelem. Několik 
stonků vypadlo na zem. Koza zahlédla červené hlavičky, které padly doprostřed silnice, 
a utíkala je slupnout. Byl jich tam celý chomáč. Chutnaly jako med. Náhle se za jejím zadkem 
ozvalo houkání. Znamenalo to, že má utéci. Ale koza si postavila hlavu. Co je jí po nějakém 
autu! Ať si jede jinudy. Ona stojí na silnici a nehne se! 

Prázdniny s pejskem 
Nakladatelství – SiD § NERo, Praha 2001 
Počet stran – 32 
Autor – Jana Jelenová 
Ilustrátor – Vlasta Švejdová 
Druh – dětská literatura 

Kniha vypráví o prázdninovém dobrodružství dětí a psa na táboře. 
Postavy – Petr je hodný, Lucka je sestra Petra, táta je otec Petra a Lucky, vedoucí družiny 
malých dětí, Dárek je jejich pes, Honza je hlavní vedoucí tábora, Jára malý ufňukaný mizera, 
Alena, Tom, Tereza, Jirka, Mirek, Pavel jsou ostatní děti z tábora. 
Zajímavost: Prázdninový tábor na téma „Staré pověsti české“. 
Můj názor: Kniha se mi líbila, protože mám dobrodružství rád. 
Doporučil bych ji všem, co mají rádi prázdninová dobrodružství. Je určena pro začínající 
čtenáře. Četl jsem ji tři dny. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Je večer. Tísníme se na lavičkách kolem táboráku. Lucka a Petr se tulí k tátovi, každý z jedné 
strany. Všichni chtějí být ohni co nejblíž. Dárek leží jak dlouhý tak široký, hlavičku položenou 
na trávě. Hřeje si záda a podřimuje. Tmavé nebe je poseté hvězdami. Oheň zvolna dohořívá. 
Koukáme na žhavé uhlíky, sem tam ještě vyskočí plamínek a olízne zbytky dřeva. To je ticho! 
Je pomalu čas jít spát. 

Balík a Brundibára 
Nakladatelství – SiD § NERo, Praha 2000 
Počet stran – 32 
Autor – Arnošt Vít 
Ilustrátor – Marie Tichá 
Druh – dětská literatura 
Kniha vypráví o dobrodružství psa Balíka a kočky Brundibáry. 

Postavy – babička je hodná, tatínek je hodný, maminka je starostlivá, Anička je lenošivá. 
Zajímavost: V knize najdeme přátelství mezi kočkou a psem. 
Můj názor: Kniha se mi líbila, protože mám psy a kočky rád. 
Doporučil bych ji všem, co mají rádi zvířata. Je určena pro začínající čtenáře. Četl jsem ji tři 
dny. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Vtom kousek od nich zapraskaly větvičky. Někdo tam je! Určitě jezevec! Milá Brundibára 
nelenila. Skok a skok, drápy ven a už leze na nejbližší borovici. Balík se taky polekal, to dá 
rozum. Ale neutekl. Přitiskl se k zemi celým válečkovitým tělíčkem. Zvedl čumák, nasál 
vzduch. Cítil ledaco, les má tisíce lesních vůní. Tu jezevčí, které se obával, mezi nimi nenašel. 
Tak si dodal odvahy a posunul se o kousíček dál. 
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Stolečku, prostři se a jiné pohádky 
Knihu vydalo nakladatelství Librex v Ostravě v roce 2002. 
Počet stran: 50 
Ilustrátor: Studio Busquets 
Druh literatury: pohádky, dobrodružství 
Děj knihy: tato kniha se skládá z dobrodružství tří bratrů, jak 
jdou do světa. 
Charakteristika postav: oslík je kouzelný, krčmář je velmi zlý 
a chtivý hospodář, krejčí je hodný, statečný a ochotný, král 
je bohatý a hodný, obr je zlý a všechno ničí, princezna je 

hezká a hodná, cínový vojáček je krásný a usměvavý. 
Zajímavost: hezky zpracované příběhy s obrázky. 
Kniha se mi líbí, protože je zajímavá. Doporučil bych ji dětem v 1. třídě. Četl jsem ji čtyři dny. 
Pohádky: Stolečku prostři se, Krejčík hrdina, Cínový vojáček. 
Úryvek ze zajímavé pohádky Krejčík hrdina: 
Před dávnými a dávnými časy žil v jednom městě malý veselý krejčík. Celé dny pilně pracoval, 
šil pěkné šaty pro dvorní dámy i dvořany a také pro měšťany. V parném létě, když pracoval 
při otevřeném okně, ho velmi obtěžovaly mouchy. Sedali mu na jídlo i látky, bzučeli, štípaly 
a lezly všude, kam je napadlo. Jednoho dne, když krejčík znovu vyháněl otevřeným oknem 
mouchy, uviděl, že na městském tržišti se shromáždilo mnoho lidí. Prohlíželi si obraz, na 
němž byl hrozný obr, který zabíjel lidi i zvířata a ničil celé království. Všichni mluvili o tom, že 
ten, kdo obra porazí, dostane od krále velkou odměnu. Královští poslové jezdili po celé zemi 
a hledali někoho, kdo by měl odvahu s obrem bojovat. V tu chvíli krejčík uviděl, že na jeho 
pracovním stole se usadilo sedm much. Rozhněvaný krejčík bez váhání mávl plácačkou 
a trefil jich všech sedm najednou. 

Červenec má oslí uši 
Nakladatelství – Albatros, nakladatelství pro děti a mládež 
Vydáno – v Praze, 1. vydání 1995 
Počet stran – 143 
Autor – Iva Procházková 
Ilustrátor – Václav Pokorný 
Druh – dětská literatura – dobrodružství 
Kniha je o praštěném oslíkovi Ámosovi a roztržitému klukovi 

Dušanovi, kteří spolu trávili celé dny. Nakonec ho přeci jenom musel prodat. 
Charakteristika postav – Ámos je praštěný osel, Dušan je nemotorný kluk, Kalabza je řidič 
autobusu. 
Zajímavost – dědictví po dědečkovi: oslík Ámos. 
Můj názor – tato kniha má pěkné obrázky a písmena tak akorát. 
Knihu bych doporučil těm, co mají rádi oslíky, hlavně klukům, kvůli dobrodružství, například 
Michalovi a Honzovi. Je určena pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
„Ámosi, ty seš vůl!“ Osel zvedne hlavu, zběžně se na chlapce podívá a znovu se skloní 
k oškubanému trsu trávy. „Hejbni kostrou! Už tady trčíme hodinu!“ Dušan trhne provazem, 
který má omotaný kolem zápěstí, a udělá krok dopředu. V příští vteřině je na zemi. Zvíře do 
něj ještě několikrát strčí tvrdým čelem a vrátí se ke svému trsu. „Pitomo pitomá! Bestie 
bestijácká!“ zuří chlapec a oprašuje si štěrk z rozedřených dlaní. Provaz se mu zařízl mezi 
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prsty, nehty mu trnou nalitou krví. Krev má i na lokti. Rozpijí se ve vráskách a mapuje 
špinavou kůži tenkými, roztřepenými vlásečnicemi. 

Heidi 
Vydalo nakladatelství Axóma Praha v roce 2001. 
Počet stran – 126 
Autor – Johanna Spyriová 
Ilustrátor – Vladimír Machaj 
Druh – dětská dobrodružná literatura 
Děj knihy – Tato kniha je malé holce, které umřeli rodiče, tak 
žije u své tety Běty. Bydlí vysoko v horách a bydlel tam i její 
dědeček, který se pak odstěhoval do malé chatky, protože ho 
z Hůrky vyhodili. 

Charakteristika postav – Heidi je tvrdohlavá a hloupá, nechce chodit do školy. Běta je drzá, 
stále odmlouvá dědečkovi. Petr je pastýř, který pase kozy. 
Zajímavost – vyrovnání se se smrtí svých rodičů. 
Můj názor – tato kniha má pěkné obrázky a písmena tak akorát. Dobře se čte. 
Knihu bych doporučil Tereze, protože má ráda zvířata. Je určena pro čtenáře od deseti let. 
Četl jsem ji dva měsíce. 
Některé kapitoly: Na cestě do hor, O strýci Konrádovi, Heidi se přidala k Petrovi, Starý Konrád 
se nejdřív zamračil, Jak se Heidi zabydlela, Proč by se v noci měla bát, Na pastvě, Návrat 
domů, Přišla zima, U babičky. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
„Ano, je to tvoje stolička,“ odpověděl děd, a tak začala Hedina stolička svoje dřevěné žití. Co 
se s ní stane, až Heidi povyroste? Dědečkova pila přiřízne stoličce nohy a bude všechno 
v pořádku. 

Kniha pro správné kluky 
Vydalo nakladatelství Fragment Praha roku 2007. 
Počet stran – 128 
Autor – Dominique Enright a Guy MacDonald, z anglického 
originálu přeložil František Novák. 
Ilustrátor – Niki Catlow 
Žánr – populárně naučná kniha pro děti a mládež 
Nezbytná kniha pro všechny správné kluky! Naučte se, jak 
být ve všem nejlepší. Jak dělat kouzla, jak mluvit tajnou řečí, 
jak vázat základní uzly, jak věštit z čajových lístků a spoustu 

dalších věcí. 
V knize nejsou postavy, je psána v 2. osobě čísla jednotného. 
Zajímavost – zajímavá kniha, ve které se dozvíme základní věci a pomůcky pro řešení 
každodenních problémů. 
Můj názor – tato kniha je velice zajímavá a poučná pro život. 
Knihu bych doporučil všem klukům naší školy, například Michalovi, Honzovi, Zdendovi. Je 
určena pro děti od devíti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Kapitoly: Jak skočit „olí“, Jak někoho urazit aniž by to poznal, Jak řídit vrtulník, Jak dělat 
kouzla s kartami, Jak přežít ve vesmíru, Jak věštit z čajových lístků, Jak ztratit hlavu, Jak 
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vytvořit magický kruh, Jak bojovat s krokodýlem, Jak se plave kraul, a spousta dalších až po 
Jak být nejlepší na celém světě. 
Úryvek ze zajímavého odstavce Jak skákat s kolem: 
1. Postav se do pedálů a šlapej, dokud se nedostaneš na rychlost zhruba 8 km/hod. 
2. Předkloň se nad řidítka, ale těžiště drž uprostřed. 
3. Pedály dej vodorovně tak, aby byla tvá chodidla rovnoběžná se zemí. 
4. Když se chystáš ke skoku, zatlač na řidítka a pedály. Nohama tlač dozadu dolů a pak jedním 
pohybem nahoru. 
5. V momentě, když jdeš nahoru, zmenši tlak nohou a rukou, ale zůstaň v kontaktu s kolem. 
Přikrč se a vyskoč do vzduchu. 
6. Dopadni tak lehce, jak to jde. Náraz odpruž nohama a pažemi, ne zády. 

Diablo v ohrožení 
Knihu vydalo nakladatelství Pony Club v Praze roku 2006. 
Počet stran: 152 
Autor: Gabi Adam 
Žánr: román pro mladé milovníky koní 
Tato kniha je o jedné holce, zvané Riki, která sní o jednom koni. 
Chodí do stájí a líbí se jí tam kůň Diablo, tak řekla Jackovi, jestli by jí 
ho nekoupil. On jí řekl, že se napřed musí zeptat rodičů, ale rodiče jí 
to nedovolili. Jack jí ho potají koupí, ale rodičům se to nelíbí. Mamka 
jí říkala, že když bude mít špatné známky, tak nebude moci ani do 

stájí, ani být se svým koněm. 
Když šla Riki o Štědrém večeru do postele, byla si jistá, že toho moc nenaspí. Stále byla 
vzrušená událostmi několika posledních dnů – těmi dobrými i těmi špatnými – a jednoduše 
nemohla uvěřit tomu, že ode dneška je Diablo její. Věděla, že za to vděčí Jackovi. A slíbila si: 
Kdokoli by snad Jackovi nadával do starýho mrzouta a podivína, bude mít co dělat se mnou! 
Starý Jack totiž přesvědčil jejího otce, že za Rikiny špatné známky koně nemohou. 
Charakteristika postav: Riki je děvče, má špatné známky, protože se nechce učit, nechce 
chodit do školy, ale chce být jen se svým koněm. Markus je tajemný chlapec, protože si vše 
nechává pro sebe. Diablo je chytrý kůň, jelikož se nedá oklamat. Jack je obchodník, protože 
dělá obchody. 
Kniha je zajímavá tím, že láska vždy vítězí a Riki překonala nátlak rodičů, aby si koně mohla 
ponechat. Pěkně se čte, ale nemá žádné obrázky. 
Knihu bych doporučil Tereze a Denise, protože mají rády koně. Je určena pro milovníky koní. 
Četl jsem ji jeden měsíc. Obsahuje celkem devět očíslovaných kapitol. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Podívala se na strop. Její hlava byla plná myšlenek – škola, její známky, vyhlídka na to, že 
nebude moci do stájí, ošklivá hádka s matkou. Když si na to všechno vzpomněla, udělalo se jí 
špatně. Z čeho svoji matku obvinila? Ano, že ji práce zaměstnávala natolik, že nikdy neměla 
čas na svoje děti, že tu nikdy nebyla, když ji Riki potřebovala. 

Čertice Trucajda 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 2003. 
Počet stran – 110 
Autor - Helena Lehečková 
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Ilustrátor - Lucie Dvořáková 
Žánr - pohádková knížka 
Tato kniha vypráví o jedné čertici jménem Trucajda, která má 
ještě pár kamarádů, s kterými hledají místo, kde se lidi hádají. 
Když ho najdou, tak se tam prostě zabydlí, ale když se lidi zase 
usmíří, musejí si hledat nové lidi, kteří se nenávidí. Vždycky se tam 
usadí a čekají, co se stane, nejraději mají řev a hádky. 
Charakteristika postav – pohádkové bytosti se snaží škodit lidem, 
ale nakonec dobro zvítězí nad zlem. 
Kniha je zajímavá, protože hlavními postavami jsou nadpřirozené 

bytosti, které vždy pobaví. Pohádky jsou ovšem dost dlouhé, než se vše k dobrému obrátí. 
Knihu bych doporučil Pavlovi, protože by si ji určitě taky rád přečetl. Je určena pro malé 
i velké čtenáře, od šesti do dvanácti let. Četl jsem ji jeden měsíc. Obsahuje devatenáct 
pohádek, například Jak čarodějnice Čárybabka a čertova kmotřička Belzebubka vynalezly 
couračku, Jak se rarášek Očko pomstil lakomému kupci, Jak Čertice Trucajda chystala ve 
mlýně bál, Jak správce Cifroň sekýroval poddané, Jak vodník Barvínek pykal za nezvedené 
dcery, Jak se vodník Leknínek učil hrát na housle. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Rokový zámek v Nových Hradech svým vlastníkům moc radosti nepřinesl. Rodina Harbuval 
Chamaré, které novohradské panství patřilo, si tam nemohla zvyknout a ani honosné sídlo ji 
na místě neudrželo. Když zemřel urozený pán Jan Antonín, jeho syn svěřil celé panství do 
péče správci Cifroňovi. Proč si šlechtická rodina vybrala zrovna jeho, bylo záhadou. 
Děj této pohádky Jak správce Cifroň sekýroval poddané: 
Jedna šlechtická rodina přijela na rokokový zámek v Nových Hradech, ale moc se jim tam 
nelíbilo. Zanedlouho umřel urozený pán Jan Antonín a jeho syn pak svěřil celé království 
správci Cifroňovi, který byl zlý. Jednou, když se procházel po náměstí, tam spatřil dva 
bezdomovce a vyhrožoval jim, jestli do chvilky nezmizí, tak je zabije. Druhý den dal 
poddaným příkaz, aby uklidili les a nezmizel z něj ani jeden klacík, jinak je pověsí. Jakmile 
poddaní les uklidili, šli domů a došlo jim dříví, proto šli do lesa pro pár klacíků. Jenomže tam 
na ně čekal správce Cifroň, který je chtěl zastřelit bambitkou, protože porušili zákon. 

Kosí bratři 
Knihu vydalo nakladatelství SiD § NERo v Praze roku 2000. 
Počet stran – 31 
Autor – Ludvík Středa 
Ilustrátor – Marie Tichá 
Tato kniha vypráví o dvou kosích bratrech, kteří jsou 
nerozlučná dvojka. Prožili spolu hodně dobrodružství a ještě 
s jedním kamarádem krtkem, který se jmenuje František. 
Jednoho dne, když šel Václav s Josefem po cestě, narazili na 
starého kamaráda krtka, který si zrovna četl. Tak se ho 

zeptali, co dělá, a on jim řekl, že dělá plány, jak postavit metro. 
Charakteristika postav – Václav je hodný kos, protože dal sově lucernu. Josef je šikovný kos, 
protože pomohl nafukovat balónky. František je pracovitý krtek, protože postavil metro. 
Sova je chytrá, protože našla cestu ven z černého lesa. 
Kniha je zajímavá tím, že tito kosové se dokážou chovat jako lidi. Pěkně se čte a má hezké 
obrázky. Doporučil bych ji „bobrům“, protože ještě neumějí moc číst. Je totiž určena pro 
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začínající čtenáře. Já jsem ji četl dva týdny. 
Kniha má pět kapitol: Jak se měli na pouti, Jak chodili přes černý les, Jak si vyšli do ZOO, Jak 
stavěli metro, Jak namalovali čerta na zeď. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
A bylo! Pod zemí vypuklo učiněné peklo! Skála totiž nebyla skála, ale vodovodní potrubí. 
Voda stříkala a hrnula do chodby, kterou tak pracně vyhloubili. Unášela všechno a všechny 
tam, kde ráno začínali. 
Žánr: pohádkové příběhy 

Poník se ztratil 
Vydal Albatros Praha v Klubu mladých čtenářů roku 2003. 
Počet stran – 118 
Autor – Lucy Danielsová 
Ilustrátor – Jitka Walterová 
Žánr – dobrodružná literatura 
Tato kniha vypráví o jednom poníkovi, který se často ztrácel. 
Jednou, když se chystala paní Jacksonová odstěhovat, ji 
přistihla Mandy a zeptala se jí, jak se má dcera paní 

Jacksonové – Jane. A ona jí řekla, že dobře a jak si chvilku povídali, něco zařehtalo. Mandy se 
otočila a před ní se najednou objevil malý velšský poník, který se jmenoval Princ. A jak se 
paní Jacksonová stěhovala, poníka musela prodat. Když šla ráno Mandy do školy, zrovna se 
tam přihlásila jedna holka, která se jmenuje Susan a paní učitelka řekla Mandy, ať Susan 
trochu pomůže s učením. Jenže Susan se chová sobecky a je na všechny zlá. Ale nakonec 
všechno dobře dopadne. 
Charakteristika postav: Princ je malý velšský poník. Mandy pomohla vyléčit Kuličku. Tatínek 
je lékař, vyléčil všechna zvířata. Kulička je kotě, stále riskuje. Susan je zlá a sobecká, všem 
nadává. 
Kniha je zajímavá tím, že se Poník vždy někam ztratí, ale vždy se vrátí. Pěkně se čte, ale 
mohla by mít více barevných obrázků. Doporučil bych ji Tereze, protože má ráda koně. Je 
určena pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji dva měsíce. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: Mandy prostrčila prst do Ťunťovy klece a podrbala ho pod 
bradou. Pejsek vesele zaštěkal. Máš společnost, řekla mu. Postarej se, prosím tě, trochu 
o Kuličku, ano? Ťunťa znovu zaštěkal a olízl Mandy ruku. 

Správná pětka u moře 
Vydalo nakladatelství Egmond v Praze roku 2001. 
Počet stran – 140 
Autor - Enid Blytonová 
Druh literatury – dobrodružná 
Tato kniha vypráví o jedné skupince kamarádů, kteří se vypraví 
k moři ještě s jedním psem Timem. Jenže pak dojedou do 
opuštěného města, kde je jenom deset lidí, je tam farma pana a paní 
Penruthlanovích. Tady si kamarádi slíbili, že se nikdy nevypraví za 
žádným dobrodružstvím. Kluci to chvilku Anně rozmlouvali, ale 

nepodařilo se jim to. Což byla škoda. Když šli jednou ven, najednou je začal otravovat jeden 
kluk jménem Yan. Byl docela otravný, pořád za nimi dolejzal a pozoroval je. Když šli na večeři 
do farmy, kde byli ubytovaní, paní Penruthlanová jim udělala velikou večeři, že ji měli co 
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sníst. Pak si šli lehnout do pěkně ustlaných postelí a spali. Druhý den šli všichni za jedním 
dědou, který pásl ovce vysoko v horách. Když tam přišli, Dik se hned začal ptát, jestli neví, 
kdy je tady nějaká vrakýřská cesta a on řekl, že je to tajemství, jinak by jim to řekl. Říkal, že 
každou bouřlivou noc se na staré věži rozsvěcí světlo, aby přilákalo lodě. Děda ho prý už 
hodně krát viděl. Třetí den nebylo moc hezky, vypadalo to, jako že bude pršet. Šli tedy trhat 
rybíz a najednou Georgie uviděla za stromem dvě malá zvědavá očka a řekla: „Yane, co tady 
děláš?“ Yan rychle, ale potichu přišel k Anně a zaklepal jí na rameno a řekl: „Dnes jsem viděl 
to světlo.“ A Anna rychle utíkala za Dickem a řekla mu, že Yan prý viděl to světlo. Jenomže 
Dick jí nevěřil. Když natrhali rybíz, šli ho dát paní Penruthlanové. Julián a Dick si řekli, že 
dneska asi bude bouřlivá noc, takže by mohli taky vidět světlo. Když byla noc, holky usnuly, 
ale kluci nemohli spát, protože jim to nešlo. Najednou Dick zavolal potichu: „Juliáne spíš?“ 
a Julián odpověděl: „Ne nespím, je pěkná bouřka, co kdybychom se šli podívat na to světlo?“ 
Tak se rychle oblékli, vzali baterky a šli. Šli až na velký kopec a vtom je oba chytl pan 
Penruthland, ale kluci ho v té tmě neviděli. Julián se mu vysmekl, ale Dicka úplně tiskl. Dick 
ho kopl do kotníku a utekl do křoví. 
Charakteristika postav - Dick je smolař, protože vše odnese on. Julián je mazaný, vždy na 
něco přijde. Yan podle Dicka je pošuk, protože pořád dolejzá. Annu nikdo nepřesvědčí, 
protože si stojí za svým. Georgina nesnáší Yana, protože stále otravuje. Tim je kamarádský, 
protože si se všemi chce hrát. 
Kniha je zajímavá, protože je napínavá a velmi pěkná. 
Můj názor – v knize by mohly být nějaké obrázky. 
Knihu bych doporučil Gábinovi, protože má rád dobrodružné knihy. Je určena pro čtenáře od 
deseti let. Četl jsem ji dva týdny. Má devatenáct kapitol, například Prázdniny jsou tady, 
Tremannonská farma, První večer, Dole v zálivu, Yanův dědeček, Podivný příběh, Bouřlivá 
noc. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Po takové skvělé svačině neměl nikdo pocit, že by ještě někdo něco chtěl. Jen Dick uvažoval, 
jestli má jít zkontrolovat zadní duši, ale nebyl si jistý, jestli to dokáže ohnout. Paní 
Penruthlanová sklidila talíře a začala je mýt. Děvčata se nabídla, že pomohou, ale neuspěla. 
„Dneska jste obě utahané, Anno a Georgíno, pomůžete mi jindy. Mimochodem, která je 
která?“ „Já jsem Anna,“ řekla Anna. „Já jsem Georgie. Vždy jsem chtěla být kluk, tak mám 
aspoň klukovské jméno.“ 

Správná pětka na Finnistonské farmě 
Knihu vydalo nakladatelství Egmond v Praze roku 2000. 
Počet stran – 136 
Autor – Enid Blytonová 
Druh – dobrodružná literatura 
Když se jednou jedna parta kamarádů sešla a jela na čtrnáct dní na 
jednu hodně starou Finnistonskou farmu, tak se zastavili v jednom 
krámku, kde je obsluhovala jedna malá upovídaná holka. Když se jí 
Dick začal vyptávat, jestli neví, kde je tady nějaká Finnistonská farma 
a ona jim řekla, že ji zná a ví, kde je. Než všichni snědli zmrzlinu, tak 

jim zatím ta holka povídala, kde je ona farma. Pak se vydali všichni na farmu, kde na ně už 
čekala paní Philpotová. Řekla jim, ať jdou do kuchyně, umyjí si ruce a posadí se. Děti vše 
udělaly a čekaly. Za chvíli už nesla talíř plný různých dobrot. Jak se najedli, šli si vybalit věci 
a vyspat se po takové pořádné cestě. Paní Philpotová zatím sklidila talíře ze stolu a uklidila. 
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Večer přišel pan Philpot a sedl si do křesla. Zanedlouho přišli dva Američani. Jeden se 
jmenoval Junior a druhý pan Heningen. Jak se pětka probudila, sešli dolů a zrovna je uviděl 
Junior a začal je otravovat. Jenže Timovi se to nelíbilo a tak na Juniora začal vrčet a málem ho 
i pokousal. Děti chtěly jít zkoumat farmu a její okolí. Jenže v tu chvíli, jak Julián chtěl otevřít 
dveře, ho zastavil pan Philpot. Všichni si najednou v duchu řekli, co teď? Radši utečeme nebo 
se zase posadíme. Všechny napadlo to samé, se radši posadit, jak to udělali, tak honem 
rychle pozdravili. A usmívali se. Jakmile po panu Philpotovi vstoupil pan Heningen a malý 
kluk Junior, děti najednou přestalo bavit pořád sedět a tak se rozhodly, že se vydají 
prozkoumat farmu. Jak se na to ustrojily, vyšly ven z domu a utíkaly do stodoly, kde je 
přepadla dvě úplně stejná dvojčata. A říkala jim, že ta stodola je jejich, ale pak tam přišla 
paní Philpotová a vysvětlila jim, že dvojčata nemají ráda cizí lidi v domě. A druhý den se 
pětka vydala na kopec, kde bydlel jakýsi stařík a ten jim vyprávěl o starém hradě. Říkal jim, že 
na tomhle hradu dřív sídlili tovaryšové. Jak stařík dopovídal, děti v tu ránu běžely k hradu, 
aby se na něj podívaly. Jak tam došly, jen s úžasem koukaly, jak se ten hrad zachoval a hodně 
ho obdivovaly. Jak vešly do jedné komory, tak se propadly do druhé komory, kde bylo 
neuvěřitelné množství pokladů a různých šperků. 
Charakteristika postav – Dick je smolař, protože vše odnese on. Julián je mazaný, vždy na 
něco přijde. Junior je rozmazlený spratek, protože pořád buzeruje ostatní. Annu nikdo 
nepřesvědčí, protože si stojí za svým. Georgina nesnáší Juniora, protože stále otravuje. Tim je 
kamarádský pes, protože si se všemi chce hrát. 
Kniha je zajímavá, protože je napínavá a velmi pěkná. Mohla by mít ovšem také nějaké 
obrázky. Doporučil bych ji Michalovi, protože má rád dobrodružné knihy. Je určena pro 
čtenáře od deseti let. Četl jsem ji tři týdny. Na místě hlavni postavy bych nechtěl být, protože 
bych stále musel vařit. 
Kniha má devatenáct kapitol, například Správná pětka je zase pohromadě, Finnistonská 
farma, Ve stodole, Junior!, Večer na farmě, Vzrušující snídaně, Dvojčata jsou jako vyměněná. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
„Děkuju ti, drahoušku,“ řekla paní Philpotová. „Nenechte se otrávit našimi dvojčaty. Je to 
trochu divná dvojice, ale jsou hodní. Jenom prostě nemají rádi cizí lidi v domě, to je všechno. 
Slib mi, že kvůli tomu nebudete naštvaní. Chci, aby vám u nás bylo dobře.“ Anička pohlédla 
do unavené, laskavé tváře paní Philpotová a usmála se. „Slibuju, že si nebudeme dělat 
starosti kvůli dvojčatům, a vy mi slibte, že si nebudete dělat starosti kvůli nám.“ 

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko 
Nakladatelství – Albatros 
Vydáno – v Praze roku 2001 
Počet stran – 223 
Autor – Miloš Macourek 
Ilustrátor – Adolf Born 
Druh – filmový komediální příběh 
Tato kniha vypráví o jednom klukovi, který má starou babičku 
a ta se kamarádí s jednou sousedkou, jmenuje se paní 
Průchová. Když jednou paní Průchová přišla k Řeháčkům 

a zaklepala na dveře, tak jí zrovna otevřela babička Jakuba a ptala se jí, co si přeje. Tak jí paní 
Průchová řekla, že jestli nemá nějaký prášek na vaření, protože všechno vždy v krámě 
zapomněla koupit, ale babička ne. Tak paní Průchové dala prášek na vaření a moc 
poděkovala, že se zastavila. Jakmile paní Průchová odešla, Jakub na babičku zvolal, že dávají 
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večerníček a že se jde dívat. Jak babička rychle uklidila nádobí, sedla si vedle Jakuba a začala 
se dívat taky. Oba byli pevně zvědaví, co to bude za pohádku a v tu chvíli se na televizní 
obrazovce objevil jeden kluka a holka, neboli Mach a Šebestová. Ti byli zrovna v tu chvíli ve 
škole a učili se o opravdickém světě. A v tu chvíli zavolal Mach na Šebestovou, hele 
Šebestová, nepodíváme se do toho opravdického světa sami? A Šebestová mu odpověděla, 
že by to byl dobrý nápad, ale jak se tam dostaneme, zeptala se a on ji řekl, no máme přece 
sluchátko nebo ne. Tak pod lavicí poprosili sluchátko, aby je teleportovalo do opravdického 
světa a sluchátko jim odpovědělo jak je libo. Když byl večerníček u konce tak se zrovna Mach 
a Šebestová ocitli v nějakém domě a když je uviděla babička Jakuba, tak hned vyjekla a ptala 
se jich, kdo jsou a co tady dělají. Jak jim to vše vysvětlili, tak se skamarádili s Jakubem a pes 
Jonatán se skamarádil se psem Rekem. 
Charakteristika postav – Jakub je hodný kluk, pomáhá babičce uklízet. Babička je hodná, 
všem pomáhá. Paní Průchová má malou paměť, vždy na něco zapomene. Mach je chytrý 
kluk, věděl, kdy má použít sluchátko. Šebestová je kamarádka Macha kvůli sluchátku. 
Zajímavost – kniha je zajímavá tím, že má pár fotografií. 
Můj názor – kniha se mi pěkně četla, protože se mi líbí film už odmalička. Doporučil bych ji 
Honzovi Žampachovi, určitě by si ji rád přečetl. Je určena pro čtenáře od šesti let. Četl jsem ji 
dva týdny. 
Některé kapitoly: Jak se Mach a Šebestová chtěli podívat do skutečného světa a jak se v něm 
opravdu ocitli. Jak se Mach a Šebestová vypravili s Jakubem Řeháčkem do Číny. Jak Lin Wang 
poprvé navštívil střední Evropu a savojská královna spadla do horké čokolády. Jak Jonatán 
přihlásil Macha a Šebestovou to školy a ve třídě se pak objevil člověk neandertálský. 
Úryvek ze zajímavého odstavce: 
Devítiletý Jakub Řeháček seděl na gauči v obývacím pokoji a krátil si čekání na televizní 
večerníček pro děti prohlížením barevného společenského časopisu pro dospělé, na jehož 
titulní stránce byla fotografie savojské královny Žofie II. Ve slavnostní bílé toaletě s červenou 
šerpou. 

Správná pětka na pašeráckém vršku 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2009. 
Počet stran – 140 
Autor – Enid Blytonová 
Druh literatury – dobrodružná 
Když jednou v noci šel Briketa pro Tima, uviděl strýčka 
Quentina, jak právě spí a opatrně se proplížil až k tajné 
chodbě, jenže omylem ulomil kliku a nemohl se tam dostat 
a to pro Tima znamenalo, že se nedostane ven. Jenže v tu 

chvíli, jak se Briketa pokoušel otevřít dveře, někdo strýčka Quentina vzal a hodil ho do 
otevírací lavice. Briketa pomalu zalezl do rohu a čekal. Pak v sobě našel odvahu, vzal baterku 
a rozsvítil ji a najednou poznal lupiče a vykřikl: „Hej, co tady děláte?“ Lupič se otočil a Briketa 
zařval: „Pan Barling, co tady chcete?“ Ale on mu neodpověděl a praštil ho něčím do hlavy 
a hodil ho za strýčkem Quentinem do lavice. Pak odešel, ale zase pro změnu přišla Georgi, 
protože slyšela, jak Briketa vykřikl, tak se šla ujistit, jestli je tam strýček a Briketa. Jenomže 
oni nebyli nikde a to bylo záhadou. 
Charakteristika postav: Dick je odvážný, pronásledoval signalistu. Julián je upřímný, vždy 
všechno vyřeší. Georgie je urážlivá, vždy se urazí kvůli maličkosti. Briketa je odvážný a chytrý 
chlapec, vždy na něco přijde. Barling je pašerák, pašuje kradené zboží. 
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Kniha je zajímavá, protože je to vlastně jeden příběh rozdělený na kapitoly. Mohla by ovšem 
mít nějaké obrázky. Doporučil bych ji Michalovi Makešovi, protože má rád dobrodružné 
knihy. Je určena pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden týden. 
Kniha má 22 kapitol, například Zase na Kirrinské chalupě, Noční zděšení, Strýček Quentin má 
nápad, Pašerácký vršek, Briketa Lenor, Matka a nevlastní otec. 

Chatrč z kostí 
Vydalo nakladatelství Pavel Dolejší v Pelhřimově roku 2006. 
Počet stran – 120 
Autor – Petra Vaisová, Pavel Dolejší 
Ilustrátor – Markéta Laštůvková 
Druh literatury – dobrodružná 
Když se jednou Jerry probudil a taky vzbudil Sama, který 
ještě spal, připravil jim k obědu nudlovou polévku. Jak se 
Sam probudil, ucítil tu krásnou vůni a hned se šel za Jerrym 

podívat, co tam kuchtí za dobrotu. Jerry mu odpověděl, že dělá jejich oblíbenou nudlovou 
polévku. A na Sama hned, jak řekl polévka a dokonce nudlová, přišel velký hlad a začalo mu 
pořádně kručet v břiše. Začal se olizovat a pořád Jerrymu říkal, ať trochu pohne, že má hlad, 
ale Jerry ho nevnímal a vařil si po svém. Když už bylo jídlo konečně hotové, Sam se do toho 
bez váhání pustil, až to kolem létalo. Řekl Jerrymu, že tu polévku uvařil dobře. Jak to vše 
dojedli, šel to Jerry umýt dolů k řece. Jakmile tam došel a začal mýt kotlík, pořád za ním něco 
šustilo a praskalo, ale nikdo tam nebyl. Dokonce se ulomila i větev. A Jerry se hodně lekl 
a křičel, ať se Sam neschovává a vyleze, jenže Sam byl ve stanu. Jak se Jerremy uklidnil, vrátil 
se k mytí kotlíku a najednou něco uslyšel, podíval se do křoví a tam najednou něco vylezlo. 
Mělo to jeden hrb a ostré zuby. 
Charakteristika postav: Jerry je strašpytel, vždy se něčeho lekne. Sam je ochotný, vždy 
s něčím pomůže Jerrymu. Dědeček je vtipný, vždy přijde na něco vtipného. 
Kniha je zajímavá, protože je tam spousta prázdninového dobrodružství dvou nerozlučných 
přátel Sama a Jerryho. 
Můj názor – kniha by mohla mít nějaké další obrázky. Doporučil bych ji Michalovi Makešovi, 
protože má rád dobrodružné knihy. Je určena pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden 
týden. 
Kniha má čtrnáct kapitol, například Tajný sen, Vzhůru do divočiny, Vytyčení teritoria, 
Vetřelci, Zatopený lom, Skřet, Poklad, Noc na stromě. 

Záhadné hodiny 
Vydalo nakladatelství Ottovo (divize Cesty) v Praze roku 2002. 
Počet stran – 135 
Autor – John Bellairs 
Ilustrátor – Lucie Pítrová 
Druh literatury – dobrodružná 
Lewis Barnavelt je tlusťoučký, desetiletý kluk, kterému tragicky 
zahynuli rodiče. Jediným jeho příbuzným je strýc Jonathan, 
k němuž Lewis přijíždí bydlet. Strýcův starý dům se mu zalíbí. Velmi 
rychle si oblíbí Jonathana i sousedku paní Zimmermannovou, bez 

jejíž účasti neproběhne jediná významnější událost. A kromě toho její koblihy a mošt 
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Lewisovi moc chutnají. V domě se však děje něco zvláštního: v jeho zdech je v noci zřetelně 
slyšet tikaní hodin, strýc Jonathan provádí prapodivné věci. S Jonathanem i paní 
Zimmermannovou prožívá Lewis četná dobrodružství. Jak brzy chlapec zjistí, nejsou strýc ani 
jeho přítelkyně tak docela obyčejní lidé. Ovládají totiž kouzla. Jedno však Lewisovi chybí. 
Opravdový kamarád, který by se neposmíval jeho tloušťce a neohrabanosti. A právě touha 
získat kamaráda způsobí, že se Lewis dopustí velké chyby – i on se pustí do čarování. Podaří 
se mu vzkřísit Zlo. Jeho samého, strýčka i paní Zimmermannovou pak čekají mnohá 
překvapení a tvrdý, nelítostný boj s temnými mocnostmi. Napětí, středověká magie, střet 
dobra se zlem patří k Lewisovu strašidelnému příběhu. 
Charakteristika postav: Lewis je tlustý kluk, protože pořád jí. Jonathan je strýc kouzelník, umí 
udělat zatmění měsíce. Tarby je kamarád Lewise, protože mu ukázal kouzlo. 
Kniha je napínavější než příběhy Harryho Pottera, je to jeden velký příběh. Má navíc pěkné 
obrázky. Doporučil bych ji Michalu Makešovi, protože má rád dobrodružné knihy. Je určena 
pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji tři týdny. 

Eliška Liška a Hip Hop Band 
Nakladatelství – Amulet 
Vydáno v Praze roku 2002. 
Počet stran – 87 
Autor – Christian Bieniek 
Ilustrátor – Olga Franzová 
Druh literatury – napůl klučičí a napůl holčičí příběh 
Eliška Liška má nového sourozence, bratříčka Valdu, a také 

nového koníčka. Je to tanec, ale ne ledajaký. Okouzlil ji break dance! Když viděla jednoho 
kluka tancovat ten tanec, tak se jí to moc zalíbilo! Tak ho Eliška pilně trénuje a získává pro něj 
i své věrné a spolehlivé kamarádky – Klub amazonek. Ve škole se dokonce přihlásí, že 
společně vystoupí na školní slavnosti. Skloubit občasné hlídání bratříčka s novým koníčkem 
není jednoduché. Ještě že Eliška není na všechno sama. Má kamaráda mezi kluky – Jonáše. 
Ten jí nabídl, že jí bratra občas pohlídá. A tak s kamarádkami společně trénují, společně se 
starají o malého Valdu a těší se, jak to předvedou klukům ze třídy, kteří se jim věčně jen 
posmívají. 
Charakteristika postav – Eliška má těžký život, protože musí pořád hlídat Valdu. Valda je 
ubrečený prcek, brácha Elišky. Jonáš je občas nápomocný spolužák, někdy pomůže Elišce. 
Kniha je zajímavá, protože je to jeden příběh. Má pěkné obrázky. Doporučil bych ji Honzovi, 
protože by si ji taky určitě rád přečetl. Je určena pro čtenáře od sedmi let. Četl jsem ji týden. 

Rudý pirát 
Nakladatelství – Svoboda Praha roku 1972 
Počet stran – 225 
Autor – James Fenimore Cooper 
Druh – dobrodružná literatura 
Tato kniha vypráví o tom, jak jeden zlý pirát jménem Rudý 
Pirát zabíjel lidi úplně zbytečně pro nic za nic. Jednou do 

přístavu jménem Newport přijela podivná loď, která ani nezakotvila a měla vše podivně 
připravené, když by se něco stalo, aby mohla rychle a snadno vyplout z přístavu a zmizet 
někam daleko. Ale krejčímu Homespounovi to bylo dost divné, proč ta loď nezajela aspoň do 
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úkrytu, když by náhodou jela kolem cizí pirátská loď, aby ji nezasáhli a nepotopila se. Tak to 
krejčí Homespoun říkal jednomu známému. Říkal, že si myslí, že ti otrokáři venku patří k té 
lodi a pořád si tuto myšlenku vybavoval. Až jednou ho napadlo, že se k nim ráno přiblíží 
a zkusí něco zjistit, jak si třeba ti otrokáři povídají, tak se z toho dá leccos pochytit. Ráno se 
přiblížili k lodi a schovali se do křoví, jak se včera večer krejčí s kamarádem domluvili. Chvíli 
ty otroky pozorovali, jak si povídají, zatímco krejčí dostal nápad a začal ho vykládat 
Pardonovi, ale zanedlouho tam přišel nějaký další cizinec, byl to služebník jeho Veličenstva. 
Zrovna v tu chvíli napadlo Homespouna, že mu řekne, co si myslí o této lodi a těch podivných 
otrocích. 
Charakteristika postav – Homespoun je výborný krejčí, ale i mazaný, zažil pět krvavých válek. 
Pardon je hloupý chlapík, pořád se na něco ptá. Kapitán Bignall je bojechtivý, chce pořád 
bojovat. 
Zajímavost – kniha je zajímavá tím, že je o pirátech, kteří jsou hodní, ale někteří i zlí. Je to 
pěkná kniha, ale škoda, že nemá obrázky. Doporučil bych ji Michalovi, protože má rád 
dobrodružné knihy. Je určena pro čtenáře od jedenácti až dvanácti let. Četl jsem ji tři týdny. 

 

Sára Čtveráková 

Černý rytíř 
Autor: Gerit Kopietzová a Jörg Sommer 
Ilustrace: Eva Schöffmannová – Davidová 
Nakladatelství: Fragment Praha 
Místo a rok vydání: Havlíčkův Brod 2006 
Počet stran: 120 
Počet kapitol: 11 
Tato kniha je pro děti od devíti let. Četla jsem ji čtyři dny. 
Kniha je dětská detektivka z edice Agáta a dr. Lupa. 
Kniha je o tom, jak šli Agáta a dr. Lupa na středověké tržiště a tam je 

začal pronásledovat rytíř v černém brnění. V brnění se však schovával lupič, který se chystal 
vykrást zdejší banku. Nakonec ho policisté chytili. 
V knize vystupují Agáta, doktor Lupa a pan Bystrý. Agátě je devět let. Moc dobře se neučí 
a má ráda dobrodružství. Doktor Lupa je vynálezce, který vynalezl kouzelnou lupu. Pan Bystrý 
je moc hodný muž a je Agátin otec. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda dobrodružství a napětí. 
Knihu bych doporučila všem, kteří mají rádi také dobrodružství a napětí. 

 

Bajky 
Autor: Josef Lada 
Vypráví: Josef Brukner 
Ilustrace: Josef Lada 
Nakladatelství: Albatros Praha, Dialog Liberec 
Místo a rok vydání: Praha 2002 
Počet stran: 55 
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Počet kapitol: 28 
Tato kniha je pro děti od pěti let. Četla jsem ji několikrát, naposledy jeden týden. 
Kniha je sbírka bajek. Obsahuje celkem 28 bajek. 
Nejvíce se mi líbila bajka O lišce a kohoutovi. 
V bajce vystupují liška, kohout a pes. Liška si o sobě myslí, že je mazaná a že každého 
přechytračí. Kohout je chytrý a přechytračit se nedal. 
Bajka je o tom, jak chtěla liška k obědu sežrat kohouta. Kohout byl ale na stromě a liška na 
něj nemohla. Proto se snažila na kohouta vymyslet past. To se jí ale nepovedlo. Kohout byl 
nakonec ještě chytřejší než liška. Lišku přelstil a potom ji také potrestal. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda bajky. V bajkách pokaždé zvítězí dobro a chytrost nad 
zlem a hloupostí. To platí ve všech bajkách v knize. Tím je kniha zajímavá. 
Knihu bych doporučila každému, kdo má rád bajky. 

Heidi a její kamarádi 
Autor: Johanna Spyriová 
Ilustrace: Marie José – Maura 
Nakladatelství: Fortuna Print 
Místo a rok vydání: Praha 2005 
Počet stran: 100 
Počet kapitol: 6 
Názvy kapitol: Heidi a velké stádo, Heidi a lavinoví psi, Heidi 
a tuhá zima, Heidi a Divoká pastvina, Heidi a cirkus, Heidi 

a Vánoce. 
Knihu jsem četla jeden týden. 
V knize jsou příběhy holčičky Heidi z edice Jupiter. 
Vybraná kapitola: Heidi a lavinoví psi 
Heidi šla ráno pást kozy a najednou uslyšela kňučení. Myslela si, že to pochází od skalního 
výběžku. Tak se tam tedy vydala. Když tam došla, uviděla fenu se štěňaty. Fena vypadala 
poraněná, a tak Heidi zavolala pomoc. Za chvíli byli psi v bezpečí a v teple. Heidi se o fenu 
bála, a tak zavolala doktora. Ten řekl, že fena potřebuje operovat. Když operace skončila, 
doktor s dědečkem položili fenu na slámu a postarali se o štěňata. Když se fena uzdravila 
a štěňata vyrostla, tak se dědeček rozhodl, že ze psů budou lavinoví psi. Heidi souhlasila. 
Příští ráno začali s výcvikem. Heidi se schovala do kupy sena a dědeček předstíral, že ji hledá. 
Psi mu pomáhali. Později dědeček půjčoval psy horským vůdcům, kteří je brali s sebou na 
výpravy do hor. Psi byli spokojeni. Tak se z nich stali lavinoví psi. 
V knize vystupují: 
Heidi – hodná a statečná. Dědeček Konrád – hodný a starostlivý. Fena – statečná. Štěňata 
Pluto, Dan, César, Jiskra a Čiperka – šikovná a roztomilá. Doktor Kraus – šikovný. Horský 
vůdce Hugo a Tobiáš – hodní. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda příběhy se zvířaty a protože jsou v knize hezké obrázky. 
Doporučila bych ji všem, kdo rádi čtou něco o zvířatech a dětech. 
 

Pohádky z hor 
Autor: Anton Rákay 
Ilustrace: Ján Vrabec 
Nakladatelství: Knižní Expres, s. r. o. 
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Místo a rok vydání: Ostrava 2003 
Počet stran: 87 
Počet kapitol: 21 
Kniha je určena pro všechny čtenáře. Četla jsem ji jeden týden. Je 
to pohádková kniha. 
Vybraná pohádka: Jak medvěd Matěj zničehonic onemocněl 
Jednou medvěda Matěje začalo bolet břicho. Motal se po kopci, 
ale pak ho ukrutná bolest přinutila jít k lékaři. Když tam došel, 
zabušil na dveře a vešel do ordinace. Pan doktor se ho zeptal, co 
všechno jedl. Medvěd Matěj se dušoval, že nic zvláštního. Ale pan 

doktor poznal, že Matěj lže, a tak mu pohrozil operací. Poté se Matěj přiznal, že chodí na 
zbytky jídel, které tam nechali turisté. Pan doktor mu řekl, že když bude jíst jen to, co 
medvěd jíst má, bude zase zdravý. A od té doby jedl Matěj jen lesní plody a kořínky. 
V pohádce vystupují medvěd Matěj: neukázněný, pan doktor: hodný a vlček Ferina, straka, 
veveřička Evička. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda pohádky a příběhy, kde vystupují zvířata. Také se mi 
líbila proto, že každá pohádka dobře dopadla. 
Knihu bych doporučila všem, kdo mají rádi pohádky o zvířatech. 

Tajemství, záhady, rekordy v přírodě 
Autor: Usborne Publishing Ltd. 
Ilustrace: Usborne Publishing Ltd. 
Nakladatelství: Svojtka & Co. s.r.o. 
Místo a rok vydání: Praha 2004 
Počet stran: 195 
Kniha má celkem šest kapitol: Tajuplný svět moří a oceánů, 

Udivující rostlinná říše, Podivuhodný svět suchozemských savců, Pestrobarevné hmyzí 
hemžení, Plazi – fascinující, elegantní i nebezpeční, Opeřená krása a majestát. 
Knihu jsem četla po chvilkách. Je určena pro děti. Je to přírodovědná encyklopedie. 
V této knize jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí. 
Dozvěděla jsem se například, že chobotnice modrokroužkovaná usmrtí každoročně více lidí, 
než žraloci, a to měří jen tři centimetry. Nebo také, že nejhlubší kořeny má planý fíkovník 
z Afriky, kořeny dosáhly do hloubky 120 metrů. Z říše savců je známá tygřice, která v Nepálu 
zabila během osmi let 437 lidí. V hmyzí říši žije africký goliáš, který váží 100 gramů a je 
nejtěžším létajícím hmyzem. Nejdelším hadem byla devítimetrová krajta mřížkovaná. Existují 
však neověřené zprávy o anakondách dlouhých 42 metrů. Albatros stěhovavý má největší 
rozpětí – až 3,7 metrů. 
Kniha se mi líbila, protože je plná zajímavostí a protože jsou v ní hezké obrázky. Doporučila 
bych ji všem, kdo mají rádi přírodu. 

Černý korzár 
Autor: Emilio Salgari 
Ilustrace: Jaromír Vraštil 
Nakladatelství: Albatros Praha v roce 1988 
Počet stran: 235 
Počet kapitol: díl I. – 35, díl II. – 33 
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Kniha je určena pro děti asi od deseti let. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Je to dobrodružná kniha. 
Vše začalo tím, že Van Stiller a Carmaux, později věrní společníci Černého korzára, se plavili 
na člunu po klidném moři, když se z dálky ozval pevný hlas: „Kdo je to?“ Carmaux odpověděl: 
„Carmaux a Van Stiller, piráti z Tortugy!“ Pevný hlas opět odpověděl: „Jste zváni na moji loď 
Blesk!“ Van Stiller se zeptal: „A kdo jste vy?“ Pevný a hrdý hlas řekl svůj titul: „Emilio di 
Roccanera, pán di Valpenta a di Ventimiglia, přezdívaný Černý korzár.“ 
Carmaux a Van Stiller nastoupili na loď Černého korzára jménem Blesk. Asi za dva dny uviděli 
na obzoru španělskou galéru. Když se galéra přiblížila k Blesku, piráti z Tortugy vedeni 
Černým korzárem zaútočili. Boj brzy skončil. Vyhráli piráti. Přežil jenom velitel Španělů. 
Protože je Černý korzár šlechtic, nechává statečné muže naživu. Velitel Španělů upozornil, že 
na lodi je ještě žena. V tu chvíli vyšla na palubu krásná Vlámka. Černému korzárovi zajiskřily 
oči láskou. Krásnou Vlámku potom převedli na palubu Blesku. Když piráti dorazili do Tortugy, 
připravila Vlámka Černému korzárovi večeři. Při ní se poprvé doslechl její jméno: Honoráta. 
Pak oznámil Černý korzár Vlámce, že musí odjet. Když nastoupili na loď Blesk, šel Černý 
korzár do své kajuty. Tam objevil Honorátu. Černý korzár štěstím zazářil. Vyprávěl jí o sobě 
a o své přísaze: „Van Gould mi vyvraždil rodinu a já se zapřísáhl, že nebudu mít klid, dokud 
nevyvraždím rodinu jeho.“ Na to se dozvěděl, že krásná Vlámka, do které se zamiloval, je Van 
Gouldova dcera. Nezabil ji, ale poslal ji ve člunu na širé moře. 
Černý korzár se dál plahočil kvůli pomstě bažinami, bloudil džunglí, bojoval s indiány, 
s lidojedy a s mnoha Španěly, dobyl desítky pevností. Pak se znovu setkal s Honorátou, která 
mezitím žila na ostrově mezi domorodci. Přestal prahnout po pomstě a žil společně 
s Honorátou šťastně na domorodém ostrově někde uprostřed oceánu. A tím příběh Černého 
korzára končí. 
Charakteristika postav: Černý korzár je statečný, odvážný, nebojí se postavit nebezpečí. 
Carmaux je bojovný, umí zacházet s noži, je to věrný přítel Černého korzára. Van Stiller je 
statečný bojovník, bojuje za Černého korzára, je jeho věrným přítelem. Van Gould je zákeřný 
a zlý, vyvraždil rodinu Černého korzára. Honoráta se stydí za činy svého otce Van Goulda, 
miluje Černého korzára. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda dobrodružné příběhy. Doporučila bych ji všem, kdo mají 
rádi dobrodružství. 

Záhada Pavoučího domu 
Autor: Enid Blytonová 
Ilustrace: Bohumil Fencl 
Nakladatelství: Albatros, Praha 2007 
Počet stran: 195 
Počet kapitol: 29 
Určení knihy: pro děti od devíti let 
Knihu jsem četla poprvé dva týdny, podruhé dva dny. Je to 

dětský detektivní příběh. 
Vše začalo tím, že děti Roger, Diana a Pajda (Petr) odjeli na prázdniny k paní Pepříkové do 
Rockingdownu. Pajda měl také psa Ťulpu, kterého si vzal s sebou na prázdniny. Tam se 
seznámili s chlapcem Barnym a jeho opicí Mirandou. Společně potom šli prozkoumat 
sousední sídlo, které bylo již mnoho let opuštěné a tajemné – nazvali ho proto Pavoučí dům. 
Každého moc zajímalo, co je v prvním patře, a proto se Barny rozhodl, že tam vyšplhá. 
Koupili lano a odpoledne se sešli u Pavoučího domu. Miranda vyšplhala s lanem nahoru do 
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okna a uvázala ho za mříž. Barny se po laně vyšplhal do dětského pokoje. Nahoře viděl 
hračky pokryté šedivým prachem. Po těžkém sestupu schodištěm se dostal dolů a otevřel 
ostatním. Po svačině se rozhodl, že zde přespí. V noci uslyšel podivné zvuky. Další den přijel 
doučovat děti pan Král. Příští noc objevili v Pavoučím domě sklep a Barny se rozhodl v něm 
přespat. Zase uslyšel zvuky, které vycházely z pravé stěny. Na stěně uviděl madlo, otočil 
s ním, a otevřela se mu místnost, která ústila do šachty. Slezl do ní, dveře se za ním 
zabouchly a Barny zůstal uvězněn v podzemí. Dole uviděl světla baterek tří mužů. Byli to 
pašeráci. Ve velkých bednách pašovali stříbrné tyče. 
Ještě tu noc se Barnyho vydal hledat pan Král, z kterého se vyklubal detektiv, který už dlouho 
po pašerácích pátral. Pan Král i s dětmi se dostali do podzemí, zachránili Barnyho 
i s Mirandou a zatkli pašeráky. Tak skončilo prázdninové dobrodružství party dětí 
v Rockingdownu. 
V knize vystupují pan Král – je nebojácný, Roger – statečný, Diana – statečná a starostlivá, 
Pajda – zlobivý a strašpytel, Barny – statečný a chytrý, Miranda – spolehlivá a milá, Ťulpa – 
potřeštěný, ale věrný Pajdovi, paní Pepříková – hodná. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda napínavé příběhy a protože je hezky ilustrovaná. 
Doporučila bych ji všem, kdo rádi čtou detektivky. 

Záhada tajného přístavu 
Autor: Enid Blytonová 
Ilustrace: Bohumil Fencl 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha 2007 
Počet stran: 197 
Počet kapitol: 30 
Určení knihy: pro děti od devíti let 

Knihu jsem četla tři týdny. Je to dětský detektivní příběh. 
Letošní prázdniny prožily děti Diana, Roger a Pajda se psem Ťulpou ve Valše, kde se znovu 
setkaly se svým kamarádem z loňských prázdnin Barnym s opičkou Mirandou. Ubytovali se 
v hostinci, kde už bydleli herci z varieté a také profesor James, který nepatřil k varieté, ale byl 
u policie. Poznali zajímavosti města, ke kterým patřil gejzír, vodní vír, tajný tunel a také 
ponorkový přístav, který byl plný tajemství, a ve kterém došlo k mohutnému výbuchu. Vše 
začala vyšetřovat policie. Naše známá parta se do pátrání pustila také a tím se dostala do 
mnoha nebezpečí. Při pátrání se děti poznaly s kouzelníkem Dobrodějem, který Barnyho 
využil pod záminkou, že mu pomůže najít otce. Vystavil Barnyho velikému nebezpečí, když ho 
poslal vyzvednout tajné dokumenty od svého komplice. Kouzelník Dobroděj byl totiž špión. 
Barnymu se podařilo uprchnout tajným tunelem a tajné dokumenty předat profesoru 
Jamesovi. Všechno nakonec dobře dopadlo. Děti pak prožily zbytek prázdnin koupáním 
v moři. Barnymu se dokonce podařilo najít svého otce. 
V knize vystupují: Barny je statečný a chytrý. Diana, Roger a Pajda jsou parta statečných 
zvídavých dětí. Kouzelník Dobroděj je vypočítavý a lstivý. Profesor James je bystrý a chytrý. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda napínavé příběhy. Doporučila bych ji všem, kdo rádi 
čtou detektivky. Je zajímavá tím, že má velmi dobrou zápletku a tu vystupuje sympatický 

hlavní hrdina. 
 

Záhada tajemného zámečku 
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Autor: Enid Blytonová 
Ilustrace: Ivana Lomová 
Nakladatelství: Albatros Praha 1996 
Počet stran: 152 
Počet kapitol: 29 
Určení knihy: pro děti od devíti let 
Knihu jsem četla tři týdny. Je to dětský detektivní příběh. 
Naše známá parta (Diana, Roger a Pajda s Ťulpou) se tentokrát zotavují po nemoci ve 
vesničce Zvonice u sestry své vychovatelky slečny Pepříkové. I tady objeví záhadu, a tou je 
Zvonický zámeček a jeho tajná chodba, ale také zvony, které se podle pověsti samy 
rozezvoní, když se blíží nepřítel. Později se k nim přidá i kamarád Barny s opičkou Mirandou. 
Společně se rozhodli přijít tajnostem na zámečku na kloub. Protože Barny na zámečku tajně 
přespával, věděl o tajné chodbě, ze které vycházejí v noci podivné zvuky. Děti se pod 
vymyšlenou záminkou vloudily do zámečku s úmyslem prozkoumat tajnou chodbu. V té 
nalezli nemocného muže – detektiva Rawlingse. A tak se nechtěně zapletli s gangem 
pašeráků. Když pašeráci děti objevili, ty ještě stačily utéct a schovat se na různých místech na 
zámečku. Barnyho napadlo vylézt do věže se zvony, rozezvonit je a tím přivolat pomoc. Tak 
je vesničané s policií všechny zachránili. Tím se také naplnila i pověst o zvonech, které varují 
před nepřítelem. 
V knize vystupují: 
Barny: statečný a chytrý. Diana, Roger a Pajda: parta statečných zvídavých dětí. Detektiv 
Rawlings: statečný. Slečna Pepříková a její sestra Hana: starostlivé a hodné. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda příběhy této knižní řady. Doporučila bych ji všem 
klukům ve třídě, protože je to kniha plná tajemství a dobrodružství, která řeší převážně kluci.  
Je zajímavá tím, jak je parta dětí ve svém věku odvážná a neohrožená. 

O třech sůvičkách 
Autor: Erwin Moser 
Ilustrace: Amulet 
Vydalo nakladatelství Amulet v Praze roku 2000. 
Počet stran: 93 v osmi kapitolách. 
Určení knihy: pro děti od pěti let. Četla jsem ji jeden týden.  
Jedná se o pohádkovou knihu – obsahuje pohádky 
o zvířátkách, například Tři sůvičky, Rejsek a broskvoň, Chytří 

krtci, Dobrodružství obláčku, Blecha, Šťastná smuteční vrba, Starý tchoř, Světluška a beruška. 
Vybrala jsem si pohádku Tři sůvičky. 
Tato pohádka se odehrává v lese plném zvířátek. Mezi zvířátky žili i soví rodiče se třemi 
sůvičkami. Nejstarší byla Adolar, mladší Adrian a nejmladší Achim. Když vyrostly, jejich rodiče 
se rozhodli, že je dají do učení ke starému moudrému výrovi. Výr je přijal a po krátké 
rozmluvě vyslal každou na jinou světovou stranu do světa na zkušenou. Než vyletěly, řekl jim, 
aby se za půl roku vrátily. Adolar letěla na sever, Adrian na jih. Achim se za to sice styděla, 
ale zůstala tam, kde se rozešly. Za půl roku se všechny tři sovičky vrátily ke starému výrovi 
a pověděly mu, co ve světě viděly. Adrian říkala, že žila v zoologické zahradě, kde ji jako sovu, 
nejmoudřejší zvíře na světě, obdivovalo mnoho lidí. Připadala si proto moudrá. Adolar říkala, 
že bydlela v knihovně, kde byly uloženy tisíce knih. V knihách byly zapsány všechny 
vědomosti. Do knihovny chodili lidé a knihy studovali a tím byli podle Adolar stále moudřejší. 
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Achim se všem přiznala, že zůstala celou dobu v lese. Ostatní se mu proto smáli. Když se 
Achimy starý výr zeptal, co celou dobu dělala, tak odpověděla, že toho moc nezažila. Říkala, 
že ve dne lovila a v noci pozorovala měsíc. Také říkala, že jí bylo při tom vždy krásně, že 
ničeho nelituje a že je šťastná. Po těch slovech starý výr Achimu hned přijal do učení. První 
lekce byla – nebuď nikdy ješitný a neobdivuj sám sebe! Druhá lekce byla – vědění samo není 
ještě moudrost – moudrosti se nedosáhne hlavou, ale srdcem! Když tak dal starý výr Adrianě 
a Adolaře za vyučenou, nakonec je také obě přijal do učení. 
V knize vystupují: Adrian je nejbystřejší ze všech tří sůviček, Adolar je klidná a vážná, Achim 
je mírná a trochu zasněná, starý výr je moudrý, soví rodiče jsou starostliví. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda pohádky. Je zajímavá tím, že hlavními hrdiny jsou 
zvířátka a že vždy zvítězí dobro a moudrost nad zlem a hloupostí. Doporučila bych ji všem, 
kdo rádi čtou pohádky, ve třídě především Dominice a Nikole. 

Ostrov pokladů 
Autor: Robert Louis Stevenson 
Ilustrace: Zdeněk Burian 
Nakladatelství: Knižní klub 
Místo a rok vydání: Praha 2008 
Počet stran: 176 
Kniha má pět dílů, každý díl obsahuje šest kapitol. Je pro děti od deseti 
let. Četla jsem ji pět týdnů. 
Žánr: dobrodružná kniha. 
Děj knihy začíná v malé hospůdce, kde je ubytován starý námořník, 

který má tajemnou mapku, podle které se dá najít poklad na jakémsi ostrově. Hospodu 
vlastní Jim Hawkins a ten se za pomoci doktora Liveseyho a zemana Trelawneyho vydá na 
lodi Hispaniola poklad hledat. 
Během plavby se posádka rozdělila na vzbouřence a ty, kteří zůstali s Jimem, Trelawneym 
a doktorem Liveseym, vedeni kapitánem Smollettem. Když objevili ostrov pokladů, posádka 
se vylodila. Mezi znepřátelenými skupinami vypukly boje o to, kdo dříve poklad najde. Poklad 
ukrytý nedaleko hory Dalekohled objevila jako první skupina kapitána Smolletta. Tato 
skupina se za pomoci piráta Silvera, který k nim přeběhl od vzbouřenců, dostala zpět na loď, 
kterou ukryl v zátoce mezi šarvátkami obou skupin Jim Hawkins. Mnoho vzbouřenců boje 
nepřežilo a ti, co zbyli, naše posádka nechala na ostrově jako ztroskotance. 
V knize vystupují: 
Strana vzbouřenců: padouši, protože zneužili důvěru ostatních a chtěli ukrást poklad. 
Silver: také padouch, který se nakonec přidá na stranu kapitána Smolletta. 
Trelawney, Livesey a kapitán Smollett: odvážní, postavili se vzbouřencům a zachránili poklad. 
Jim Hawkins: statečný chlapec prahnoucí po dobrodružství. 
Co si myslím o knize: Jim Hawkins je kluk jen o málo starší, než já. Obdivuji jeho odvahu 
vydat se do neznáma a také to, jak se dokázal zachovat, i když se také určitě bál, protože mu 
šlo mnohokrát o život. Kniha se mi líbila moc, ale jako Jim Hawkins bych přece jenom 
prázdniny prožít nechtěla. Kdybych byla Jim Hawkins, asi bych se tak bezhlavě nevrhala do 
každého dobrodružství a nevydávala se na moře s cizími lidmi. 
Knihu bych doporučila všem klukům ve třídě, aby poznali, co je to být odvážný. 
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Lilli ve škole 
Autor: Knister 
Ilustrace: Birgit Rieger 
Nakladatelství: Vydavateľstvo Príroda Bratislava v roce 2007. 
Počet stran: 91 
Kniha obsahuje jeden příběh, na konci knihy jsou navíc dvě 
kouzla. Četla jsem ji tři dny. Je to dětský fantastický příběh. 
U Lilli byla v noci v pokojíčku čarodějnice, která tam zapomněla 
Lexikon kouzel. Lillino dobrodružství začalo následující den ráno. 
Seděla ve školní lavici a opakovala si kouzla, která měla napsaná 
na papírku a s kterými chtěla pomoci paní učitelce, až přijede 

pan inspektor. Když vešel pan inspektor do třídy, Lilli začala odříkávat své první kouzlo. To 
způsobilo, že se všechny děti, pan inspektor a paní učitelka posadili rázem na podlahu. Poté 
si všichni opět sedli do lavic. Po dalších nepovedených kouzlech už Lilli nevěděla, co má 
dělat, a tak odříkala formulku na přivolání kouře a dýmu. Najednou na chodbě zazvonil 
zvonek, který ohlašoval požár. Paní učitelka ihned učinila protipožární opatření. Když přijeli 
hasiči a vyvedli děti ven, byli moc překvapení, když v budově školy žádný požár nenašli. Děti 
a paní učitelka i s panem inspektorem se tedy vrátili do třídy a začala matematika. Lilli si 
všimla, že pan inspektor není na paní učitelku příliš milý, a proto přečetla kouzlo s názvem 
„Láska“. Ale Lilli si uvědomila, že přece nechce, aby se paní učitelka s panem inspektorem 
měli rádi, a proto kouzlo rychle odvolala. Nakonec všechno dobře dopadlo, náročný den 
skončil a děti se rozešly domů. 
V knize vystupují: Lilli je hodná dívka, která chtěla pomoci paní učitelce. Paní učitelka je 
odvážná, zachránila třídu před pohromou. Školní inspektor je přísný. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda kouzla a čáry. Je zajímavá tím, jak se změnil život 
obyčejné dívce a co všechno se stalo, když našla Lexikon kouzel. Kdybych byla Lilli, 
přičarovala bych si zakrslé králíčky a také to, aby si babička nemusela píchat injekce na 
cukrovku. Na rozdíl od minulé knihy, podle které jsem prázdniny prožít nechtěla, jako Lilli 
s knihou kouzel bych prázdniny prožila moc ráda. 
Knihu bych doporučila Dominice, protože má ráda kouzla, a také Terezce, protože tuto řadu 
knih o Lilli ráda čte. Je určena pro čtenáře od sedmi let. 

Poprava Sherlocka Holmese 
Autor: Donald Thomas 
Knihu vydalo nakladatelství JOTA s.r.o. 
Místo a rok vydání: Brno 2008 
Kniha je určena pro dospělé čtenáře. 
Počet stran: 312 
Žánr: detektivní příběh 
Názvy příběhů: Poprava Sherlocka Holmese, Tajemství řeckého 
klíče, Vražda v Peasenhallu, Přízrak pokojské, Královna noci. 
Knihu jsem četla dva měsíce. Je jedním ze svazků o Sherlocku 

Holmesovi. 
Vybraný příběh: Poprava Sherlocka Holmese (celkem 78 stran) 
V úvodu tohoto svazku je uveden stručný děj minulého svazku. Sherlock Holmes se v něm 
vloupá do bytu Charlese Augusta Milvertona. Vloupal se tam, protože potřeboval získat 
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důležité papíry pro svoji klientku Lady Evu. V okamžiku, kdy se Sherlock Holmes ocitne ve 
věznici, se propojuje minulý a tento svazek. 
Ve vězení se Sherlock Holmes ocitl, protože v den, kdy se vloupal k Milvertonovi, si Milverton 
pozval jednu mladou dívku. Ta ho, ač to netušil, při odchodu zastřelila deseti ranami 
z revolveru. Sherlocka Holmese uvěznil bratr Milvertona, protože si myslel, že jeho bratra 
zastřelil on. Zpočátku dávali Sherlocku Holmesovi silná narkotika, která si ale vyléval do svých 
silných ponožek. Poté začal vymýšlet plán na útěk. Doktor Watson se mezitím začal po svém 
příteli Sherlocku Holmesovi shánět. Hledal v novinách, jestli tam nenajde jejich již dávno 
smluvené šifry. Potom také hledal v hotelích a na ubytovnách. Sherlock Holmes zatím 
vymyslel svůj plán. V cele, kde ho věznili, byly lampy napájené vodíkem, a ty když zhasly, tak 
vybouchly. Jednou večer vzal Sherlock Holmes nepozorovaně dozorci Mc Iverovi klíče, 
otevřel si dveře do dvora a zhasl lampy. Ven do ulic Londýna vedla jenom jedna cesta. Po 
strmé a hladké skále, která ohraničovala celou věznici, Sherlock Holmes vylezl nahoru. 
Protáhl se přes ostnatý drát, který ho nahoře překvapil. V jedné ulici se přestrojil za žebráka 
a čekal tak na doktora Watsona. Watson opravdu přišel a hned poznal Holmese. Poté se 
Sherlock Holmes zase ztratil ke svému příteli z Klubu ryšavců. Z něho poslal doktorovi 
Watsonovi zprávy. Jednou mu doktor Watson oplatil jeho zprávy a poslal mu poštou balíček. 
Neopatrný Holmes si pro balíček došel sám. A protože ho pořád ještě sledovali nepřátelé, 
vmísil se do davu. Ale jeho pronásledovatel ho sledoval až na opuštěnou stezku mezi poli. Už 
se chtěl natáhnout a Sherlocka Holmese praštit, ale vtom přisvištěl Holmesův spojenec 
a usekl protivníkovi hlavu. Ta přistála na vysušené zemi. Tak se přátelé doktor Watson 
a Sherlock Holmes znovu vrátili do společného života. 
Charakteristika postav: Milverton je neopatrný, nechal se zabít dívkou. Milvertonův bratr je 
zlý, věznil Holmese. Sherlock Holmes je statečný, utekl věznitelům. Doktor Watson je hodný, 
sháněl se po svém příteli Holmesovi. Nepřátelé jsou bojechtiví, chtěli bojovat s Holmesem. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda detektivní příběhy. Je zajímavá napínavou zápletkou. 
Sherlockem Holmesem bych se chtěla stát, protože obdivuji jeho dedukční schopnosti. 
Knihu bych doporučila Pavlovi, aby si přečetl něco dobrodružného a napínavého. 

Ztraceni v čase 
Autor: Petra Braunová 
Ilustrace: Libor Balák 
Nakladatelství: Albatros Praha 2007 
Určení knihy: od devíti let 
Počet stran: 132 
Druh literatury: sci-fi 
Knihu jsem četla dva týdny. 
Kluk jménem Martin jel letošní prázdniny k prababičce do Borovan. 
Tam mu babička vyprávěla o jejím bratrovi, kterého zabil blesk, když 

byl malý. Jednou se Martin vypravil do obchodu. Když vyšel z domu, protnul oblohu fialový 
záblesk. Na louku najednou přiběhl malý chlapec. Byl to Lojzek, prababiččin bratr. Běžel 
k vysokému buku. Pak na ten buk vylezl a Martin za ním běžel, protože si ze školy pamatoval, 
že vysoké předměty přitahují blesky. Stáhl Lojzíka dolů. A skutečně, jen se vzdálili, zapálil se 
buk od blesku. Martin se tak díky fialovému záblesku ocitl v minulosti. Martin se ubytoval 
u Lojzka na půdě. Potom Martin a Lojzek zjistili, že jedna stará paní, říkalo se jí Žvanilka, 
pochází také z budoucnosti. Martin ji poprosil, jestli by ho nevrátila zpátky, protože se od 
Lojzka dozvěděl, že už to zkoušela. Žvanilka povídala, že by ráda, ale že už nemá papír, na 
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který by napsala složité příklady a výpočty, které jí k tomu měly pomoci. Nakonec se Martin 
s Lojzkem dohodli, že vezmou v noci z půdy pět prken, na která může Žvanilka psát. V noci se 
vkradli na půdu, vzali prkna, potichoučku slezli a donesli je Žvanilce. Ta dva dny a tři noci 
počítala příklady. Ty jí měly povědět, na jaké místo a v kolik hodin, minut a vteřin se mají 
postavit, aby se vrátili zpět do budoucnosti. Čtvrté noci postavili na místo, určené Žvanilkou, 
dva kůly. Přesně o půl jedné a pět minut se Žvanilka i Martin rozběhli s kopce a vběhli přesně 
mezi dva kůly. V tom okamžiku oblohu protnul fialový záblesk a Martin se Žvanilkou byli opět 
v budoucnosti. Žvanilka se objevila doma a Martin u prababičky, kam si pro něj přijeli rodiče. 
Když se Martin a Žvanilka vrátili domů, Martin velmi stál o to, aby mohl znovu vidět Žvanilku. 
Chtěl jí poděkovat a taky se chtěl zeptat, kde přišla na ty příklady. A tak si jeho rodiče zjistili 
její adresu a i s Martinem se za ní rozjeli. Martin Žvanilce poděkoval a zeptal se jí na ty 
příklady. Žvanilka chvíli přemýšlela a pak řekla, že to kdysi viděla v televizi. Martin jí 
poděkoval i za tuto odpověď. A než odjeli, poděkovali Žvanilce i Martinovi rodiče. 
Charakteristika postav: Martin je nešťastný, dostal se do minulosti. Lojzek je hodný, pomohl 
Martinovi dostat se zpátky do budoucnosti. Žvanilka je šikovná, dostala sebe i Martina zpátky 
do budoucnosti. Rodiče Lojzka jsou laskaví, nechali Martina spát na půdě. Rodiče Martina 
jsou utrápení, báli se o Martina. 
Kniha se mi líbila, protože mám ráda fantazii. Je zajímavá tím, jak se snadno Martin ocitl 
v minulosti a jak žil životem našich prababiček a pradědečků. Na místě hlavní postavy bych se 
ocitnout nechtěla, protože bych se na čtyři měsíce odloučila od rodičů. 
Knihu bych doporučila mému kamarádovi Kubovi, protože rád čte sci-fi. 

Dr. Quinnová – Mezi dvěma světy 
Autor: Dorothy Laudanová 
Nakladatelství: Ikar 
Místo a rok vydání: Praha 1996 
Počet stran: 182 
Počet kapitol: 11 
Knihu jsem četla jeden týden. Jedná se o román z lékařského 

prostředí. Je určena pro čtenáře od třinácti let. 
Michaela Quinnová, dcera uznávaného bostonského lékaře, se po vystudování lékařské 
fakulty v Bostonu odstěhovala do městečka Colorado Springs. Když vystoupila z dostavníku, 
přivítal jí místní reverend. Ten doktorku dovedl do penzionu k Charlotě Cooperové. Ta za 
několik dní na následky uštknutí chřestýšem zemřela a odkázala Michaele své děti - Coolen, 
Briana a Matthewa. Společně se odstěhovali do domu, který jim poskytl jistý Sully. Přišla 
zima a Vánoce. Sully přinesl všem nádherné dárky. 
Na jaře přihnala z Mexika do města stádo dobytka honačka slečna Oliv. Dovezla s sebou 
nemocného honáka. Měl již dva dny velice vysoké horečky, sdělila Michaele slečna Oliv. 
Olivin nemocný honák měl Španělskou chřipku. Dostalo ji od něj skoro celé město. Michaela 
je však všechny vyléčila a město ji konečně akceptovalo jako lékařku. 
V knize vystupují: Doktorka Michaela Quinnová - je statečná, odvážná a cílevědomá, vyléčila 
město ze španělské chřipky. Sully je srdečný a kamarádský, poskytl Michaele dům. Děti 
Coolen, Mathew, Brian jsou stateční, přijali Michaelu za novou maminku. Slečna Oliv je 
odvážná, jela za prací až do Mexika. 
Kniha se mi velmi líbila, protože jsem si oblíbila povahu a vlastnosti doktorky Quinnové. 
Kdybych měla možnost prožít v životě stejné situace, chovala bych se v nich podobně. 
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Knihu bych doporučila všem klukům, aby věděli, že také žena může být statečná, odvážná 
a cílevědomá. 

Dr. Quinnová – Za hlasem srdce 
Autor: Dorothy Laudanová 
Nakladatelství: Ikar 
Místo a rok vydání: Praha 1996 
Počet stran: 175 ve dvanácti kapitolách 
Knihu jsem četla jeden týden. Jedná se o román z lékařského 
prostředí. 
Druhý díl knižní série začíná na jaře. Do města Colorado Springs 
přijel generál Custer. Byl čas lovů na zvěř. Jake Slicker, Hank 
a Horác se vydali na lov na území Čejenů. Uprostřed lesů se 

zastavili, aby se napili. Vtom se mezi keři něco pohnulo. Jake myslel, že je to srna, a tak na to 
místo vystřelil. A když si šel pro kořist, uviděl svůj omyl. Místo srny ležel na zemi mrtvý indián 
Malý Orel. Když uslyšeli výstřel indiánovi druzi, rozjeli se na to místo. Když Hank uviděl 
indiány, začal střílet z pušky. Indiáni ze sebeobrany začali střílet šípy. Hank, Jake a Horác 
nakonec utekli, protože jeden šíp zasáhl Horácovu paži. Když se všichni vrátili do města, 
zavedli Horáce k lékařce Michaele Quinnové. Ta se ho zeptala, co se mu stalo. Jake s Hankem 
odpověděli za něj, že je přepadli indiáni. Náhle otevřel dveře generál Custer. Když uviděl šíp 
v Horácově paži, také se zeptal, co se stalo. Jake a Hank zase odpověděli, že je přepadli 
indiáni. Jako na zavolanou se ve dveřích objevil také Sully – přítel s indiány. Hned se dovtípil, 
co se stalo, protože byl s indiány na lovu. A ještě k tomu všemu zmatku se zde objevili Čejeni. 
Chtěli po Jakeovi, aby řekl pravdu, že zabil jejich bojovníka. Když to Jake odmítl, řekli, že si 
pro něj přijedou, a odjeli. 
V noci byla lékařka ještě na klinice. Se Sullym uslyšeli z ulice křik a dusot koní. To si indiáni 
odvezli Jakea. Ráno se Sully vypravil za indiány a k Jakeovi. Sullymu se podařilo Jakea 
přesvědčit, aby se rodině Malého Orla omluvil a vyřešil tak spory s indiány. Sully pak Jakea 
odvázal a šli za náčelníkem. Tam se domluvili, že se Jake půjde omluvit večer. Když se 
setmělo, setkali se Sully s Jakem a rodina Malého Orla za indiánským táborem. Jake se 
omluvil. Sully mu ale náhle řekl, že musí dát rodině Malého Orla nějaký dar. A tak jim dal Jake 
svého koně a zlaté hodinky. Tím se spory vyřešily. Jake byl volný a společně se Sullym se 
vrátili zpět do města Colorado Springs. 
V knize vystupují: Doktorka Michaela Quinnová je statečná, odvážná a cílevědomá, ošetřila 
Horáce. Sully je srdečný, kamarádský a odvážný, přesvědčil Jakeho, aby se přiznal a omluvil. 
Jake je zbabělý a hloupý, nechtěl se přiznat ke svému činu. 
Co si myslím o knize: Kniha se mi velmi líbila, protože jsem si oblíbila povahu a vlastnosti 
doktorky Quinnové a Sullyho. Na místě hlavních postav bych se tentokrát ocitnout nechtěla, 
protože museli řešit spory mezi Jakem a indiány. 
Knihu bych doporučila mojí sestřenici Monice, protože ráda čte dobrodružné romány. Tato 
kniha je pro dospělé, ale mohli by ji číst žáci asi od patnácti let. 

Stínadla se bouří 
Autor: Jaroslav Foglar 
Nakladatelství: PULS Ostrava 
Místo a rok vydání: Ostrava 1967 
Počet stran: 186 v 38 kapitolách 
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Určení knihy: kniha je pro čtenáře asi od deseti let. 
Názvy některých kapitol: Co se děje ve Stínadlech?, Odvlečen Vonty!, 
Přerušená schůzka, Na pomoc Jiřímu Rymáňovi, Do nepřátelského 
území, Schůze v Myší pasti, Prozrazení, „Tam-Tam“ znovu vychází, Za 
tajemným chlapcem Hačiříkem, Svazek rezatých klíčů. 
Knihu jsem četla jeden měsíc. Jedná se o knihu dobrodružných 
příběhů. 
Vybraná kapitola: Na pomoc Jiřímu Rymáňovi 
Vypráví o pěti chlapcích – Jarkovi, Jindrovi, Červenáčkovi 
a Rychlonožkovi, kteří jsou členy klubu Rychlých šípů pod vedením 
Mirka Dušína. Jejich přítel Jiří Rymáň se ale dostane do zajetí Vontů, 

tajemných chlapců z městské části Stínadel. Rozhodnou se ho tedy vysvobodit, ale nebude to 
tak lehké. Stínadla jsou městskou částí, do které se jen tak nějaký kluk neodváží. Ale naši 
hrdinové se přece jen odvážili. V pátek ve čtyři hodiny se sešli u Rozdělovací třídy, která 
oddělovala Stínadla od Druhé strany, ve které chlapci bydleli. Rychle přeběhli na druhou 
stranu. Viděli, jak proti nim jde skupinka Vontů. Jarka a Jindra se schovali za vrata nějaké 
stáje, Červenáček za nějakou starou paní a Mirek a Rychlonožka odvrátili tváře k výloze 
s časopisy, jako že si je prohlížejí. Když Vontové přešli, šli chlapci dál. Vtom uviděli Jirku 
Rymáně, jak ho Vontové odněkud táhnou. Jindra, Červenáček a Jarka do Vontů zezadu vrazili 
a Mirek s Rychlonožkou se chopili Jirky, aby neupadl, a ten běžel s nimi. Jarka, Červenáček 
a Jindra je za chvilku dohnali a už uháněli k Rozdělovací třídě. Přesně před ní se s Vonty 
málem znovu střetli, ale unikli, i když jen o vlásek. 
Charakteristika postav: chlapci z Rychlých šípů jsou stateční, odvážili se zachránit Jirku 
Rymáně. Jirka Rymáň je neopatrný, nechal se zajmout Vonty. Vontové jsou bezcitní, zajali 
Jirku Rymáně. 
Na místě hlavních postav (chlapců – Rychlých šípů) bych se ocitnout chtěla, protože zažili 
hodně dobrodružství. Knihu bych doporučila všem klukům, protože je to kniha pro kluky, 
konkrétně svému bratranci Tomášovi, protože rád čte dobrodružné příběhy. Mně se velmi 
líbila, protože je plná neobyčejných dobrodružství, navíc moc hezky napsaná. 

Kniha pro správné holky 
Autor: Sally Jeffrieová 
Nakladatelství: Fragment 
Místo a rok vydání: Praha 2008 
Počet stran: 128 ve 114 kapitolách 
Knihu jsem četla tři dny. Jedná se o populárně naučnou literaturu. 
Určení knihy: pro čtenáře od jedenácti let 
Kniha obsahuje rady pro holky. 
Vybrala jsem si kapitoly „Jak udělat lesk na rty“ a „Jak se stravovat, 
abys měla pěknou pleť“. 

Jak udělat lesk na rty: 30 ml bílé kosmetické vazelíny, 5 ml tekutého medu, 2 kapky 
potravinářského aroma – nejlépe se hodí vanilka nebo jahoda, špetku velmi jemných třpytek. 
Jak se stravovat, abys měla pěknou pleť: Snídaně – Začni nový den se sklenicí džusu 
z čerstvého ovoce, celozrnným pečivem, banánem a mlékem. Dopřej si toast s medem. Oběd 
– Z celozrnného chleba si udělej sendvič se sýrem nebo šunkou, přidej k němu i salát. Pak si 



 43 

vezmi jogurt nebo ovoce. Večeře – Osvědčené je grilované kuře s pečenými bramborami 
a čerstvou zeleninou. Jako dezert si dej salát z čerstvého ovoce s ořechy a jogurtem. 
Tyto dvě rady už jsem vyzkoušela a opravdu fungují. 
Knihu bych doporučila Nikole Truncové a Dominice Peckové, protože by je to zaujalo. Vybrala 
jsem si ji, protože jsem ji dostala k Vánocům. 
Některé další kapitoly: Jak přijmout kompliment, Jak udělat dobrý dojem, Jak se dobře 
vyspat, Jak určit tvar obličeje, Jak sebejistě chodit, Jak na špatnou náladu, Jak vytvořit vlastní 
styl, Jak batikovat tričko, Jak vypadat vyšší, Jak zaujmout pohybem těla, Jak pečovat 
o pokožku v létě, Jak pečovat o pokožku v zimě, Jak si vyrobit šperkovnici, Jak vyrobit 
náramek z knoflíků a korálků. 

Rubín v kouři 
Autor: Philip Pullman 
Vydalo nakladatelství Argo Praha roku 2008. 
Počet stran: 202 ve dvaceti kapitolách 
Názvy vybraných kapitol: Sedmero blaženství, Pavučina, 
Džentlmen z Kentu, Vzpoura, Kouřový obřad, Vzkazy 
Knihu jsem četla jeden týden. Jedná se o příběh s detektivní 
zápletkou. 
Určení knihy: není uvedeno, ale myslím si, že je pro čtenáře od 
15 let. 

Sally Lockhartová, která se živí jako finanční poradkyně, se díky své profesi zaplete do 
případu pohřešovaného rubínu. Za dramatických událostí se seznámí s fotografem 
Frederickem Garlandem. Oba dva mají proti sobě silného protivníka - paní Hollandovou. 
Rubín nakonec najde Sallynin přítel Jim, který ho u sebe schovává z obavy o kamarádčin 
život. Paní Hollandová využívá všech prostředků, například intrik a opia, aby rubín získala 
ona. Rubín nakonec skončí ve správných rukou Sally Lockhartové a ta ho slíbí paní 
Hollandové výměnou za informace o jejím zemřelém otci. V závěrečné scéně stojí Sally i paní 
Hollandová na mostě. Sally získá informace, rubín však hází do řeky. Paní Hollandová ze své 
chamtivosti skáče za rubínem do rozbouřené řeky. Tak končí příběh jedné chamtivé ženy 
a dívky, která klade přátelství nad bohatství. 
V knize vystupují Sally Lockhartová – statečná, nebála se jít s paní Hollandovou na most. 
Frederick Garland – hodný, pomáhal Sally řešit případ zmizelého rubínu. Jim – důvěřivý, 
nakonec dal rubín Sally. Paní Hollandová – chamtivá, chtěla rubín jen pro sebe. 
Co si myslím o knize: Kniha se mi líbila, protože mám ráda detektivky a protože mi bylo 
sympatické chování Sally. Na místě hlavní postavy bych se ocitnout nechtěla, protože 
zažívala spoustu nebezpečných situací, ve kterých jí šlo o život. 
Knihu bych doporučila Dominice, protože si myslím, že má ráda dobrodružné příběhy. 

Holečkovi – Barevné léto 
Autor: Jaroslav Holeček a Jaroslav Holeček jr. 
Nakladatelství: Panorama 
Místo a rok vydání: Praha 1974 
Počet stran: 163 ve 144 kapitolách 
Knihu jsem četla jeden týden. Jedná se o naučnou literaturu 
o přírodě a zvířatech. 
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Celou touto knihou nás provází fotograf Jaroslav Holeček a jeho syn. Kniha je plná krásných 
fotografií s doprovodným textem. Na fotografiích jsou zachyceni ptáci a zvířata ze všech 
koutů Čech, Moravy a Slovenska. Jsou v ní zajímavé příběhy, jako například, že při jednom 
focení našli osamělé vlče, které vychovali v paneláku a jako věrný pes s nimi chodilo na 
všechny výpravy do přírody. Při jedné takové výpravě vlče uštkla zmije do čenichu. Vlče 
vypadalo pár dní jako medvídek, ale pak se z uštknutí zotavilo. 
Jednou chtěli na Slovensku fotografovat medvěda, ale bylo to velice obtížné. 
Třistapadesátikilový medvěd si s fotografy jenom hrál, ale vyfotit se dal, až když ho přilákali 
na mrtvého koně. Jeden příběh vypráví o dvou rošťácích, kteří s nimi sdílí domácnost, a to 
o lišáku Ferdovi a kuně Pinďovi. Když ti dva zlobili a pan Holeček je napomenul, potrestali ho 
tak, že v nestřežený okamžik skočili na stůl a udělali tam hromádku. Než se kdo nadál, leželi 
pod sporákem a dělali, že tvrdě spí. 
Autor Jaroslav Holeček se bohužel zveřejnění svého díla nedožil. 
V knize vystupují: Jaroslav Holeček a jeho syn – fotografové a velcí milovníci přírody, rádi 
chodili do přírody fotografovat. Vlče – věrný druh, už se nechtělo vrátit do volné přírody. 
Medvěd – mazaný, věděl, jak na fotografy vyzrát. Lišák Ferda a kuna Pinďa – dva rošťáci, 
nezkazí žádnou legraci. 
Co si myslím o knize: Když jsem tuto knihu četla, velice jsem litovala, že jsem nemohla 
podniknout krásné výlety do přírody s fotografy a jejich veselými zvířecími kamarády. Na 
místě hlavních postav bych se tentokrát ocitnout chtěla, protože hlavní postavy fotografů 
byly často v přírodě se svými zvířecími kamarády. 
Knihu bych doporučila Martinu Vachovi, protože také četl jednu z knih Jaroslava Holečka. 

Pátračka Gilda a Duchova sonáta 
Autor: Jennifer Allisonová 
Ilustrace (obal): Greg Swearingen 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha 2009 
Určení knihy: pro dívčí šerloky od deseti let 
Knihu jsem četla čtyři dny. Má 322 stran v 53 kapitolách. 
Názvy některých kapitol: Zlý sen, Lekce klavíru, Pochybný plán, 
Strach z létání, Turbulence, Přílet, Wyntle House, Losování, 
Zjevení, Rituál Holywellská koncertní síň, Katastrofa, Julianovo 

vystoupení, Ulička Mrtvého, Bludné děti, Profesor Sabertash a tarot, Hlas, Návštěva 
neznámého, profesor Sabertash, Stopa v knihovničce, Pětka mečů, Ledový vzkaz, Soutěž ve 
hře z listu, Obracečka not. 
Gildina nejlepší kamarádka Wendy Choyová byla vybrána, aby hrála na Mezinárodní soutěži 
mladých klavírních virtuosů v Oxfordu. A to si Gilda nemůže nechat ujít. A tak si Gilda 
a Wendy sbalily kufry a nasedli na letadlo do Oxfordu. Když přiletěli, ubytovali se ve Wyntle 
House. Jelikož je Gilda parapsychologická pátračka, zjistí, že soutěž obchází duch Charlese 
Drumoda, který zemřel při autonehodě a který si zřejmě zasedl na Wendy a chce po ní, aby 
zahrála jeho Sonátu a moll, kterou napsal, ještě než umřel. Tuto skladbu Wendy zahrála 
v posledním kole soutěže, ale kvůli tomu, že nezahrála předepsanou skladbu, byla ze soutěže 
diskvalifikována. 
Charakteristika postav: Gilda je statečná – nebála se jet sama do Oxfordu. Wendy je velká 
milovnice hudby – velice ráda hraje na klavír. Julian je hodný – pomáhal Gildě s rozuzlením 
záhady. Máma Gildy a máma Wendy jsou důvěřivé – nechaly jet holky samotné do Oxfordu. 
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Wendina učitelka na klavír je laskavá – pomohla Wendy dostat se až do posledního kola 
soutěže. 
Co si myslím o knize: Kniha se mi líbila, protože mám ráda hlavní hrdinku. Na místě Gildy 
bych se ocitnout chtěla, protože jela sama do Oxfordu. Knihu bych doporučila Domče, 
protože má také jednu Gildu a Denče, protože také hraje na klavír. 

Nekonečný příběh 
Autor: Michael Ende 
Ilustrátor: František Skála 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha 2006 
Počet stran: 395 
Počet kapitol: 27 

Názvy kapitol: Fantasie v ohrožení, Átrejovo poslání, Prastará Morla, Mnohočetná Ygramul, 
Dvoupoustevníci, Tři magické brány, Hlas ticha, Větrní obři, Země temné chásky, Přízračné 
město, Let k Slonovinové věži, Dětská císařovna, Stařec z putující hory, Perelín, Noční les, 
Goab, Barevná poušť, Graógramán neboli měňavá smrt a jedenáct dalších. 
Knihu jsem četla jeden týden. Je určena pro čtenáře od deseti let. 
Kniha vypráví o chlapci Bastianovi, který v jednom antikvariátu ukradl knihu, zašil se s ní na 
půdě školy a tam se do ní začetl. Píše se v ní o zemi příběhů Fantasii. Té vládne Dětská 
císařovna. Je však vážně nemocná, a kdyby zemřela, zmizela by s ní i celá Fantasie. A tak 
vyslala chlapce Átreje, aby pro ni našel lék. A Átrej své poslání splnil. Lékem pro Dětskou 
císařovnu bylo nové jméno. To jí však mohlo dát jenom dítě ze světa lidí. Bastian už během 
čtení pochopil, že jde o něho. A jméno pro Dětskou císařovnu už také měl. Zavolal 
MĚSÍČNICE. A to bylo ono nové jméno. V témže okamžiku se ocitl v ději knihy. Se svými 
přáteli z Fantasie zažil mnohá dobrodružství, ale nakonec se přeci jenom vrátil zpět. Fantasie 
byla zachráněna. 
Charakteristika postav: Átrej je odvážný, nebál se najít pro Dětskou císařovnu lék, i když 
cesta skýtala mnohá nebezpečí. Falko je šťastný drak, nikdy neztrácel naději. Bastian je 
statečný, nebál se jít do Fantasie. Na místě Átreje bych se ocitnout chtěla, protože zažil 
mnohá dobrodružství. Na místě Bastiana bych se také ocitnout chtěla, protože byl ve Fantasii 
a mohl se vrátit zpět. Knihu bych doporučila Terče, Nikče a Kristýně, protože si myslím, že by 
je také zaujala. Je zajímavá propojením dvou světů. 
Žánr: fantastický příběh. 
Kniha se mi velmi líbila, protože jsem si oblíbila její hlavní hrdiny. 

 

Tereza Holečková 
Adélka, Adámek a abeceda 
Napsala: Irena Gálová 
Ilustrace: Antonín Šplíchal 
Vydalo nakladatelství Axióza Praha s.r.o. v roce 2003 
Kniha obsahuje 30 kapitol a má 174 stran. 
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Je o dvojčatech Adélce a Adámkovi. Jsou v ní napsané příběhy, které spolu děti prožívají. 
Adélka je o pět minut starší, a proto Adámkovi ráda rozkazuje. Adélka je podobná tatínkovi 
a Adámek zase mamince. 
Jeden příběh z této knihy je napsán o ufounkovi Hupdovi. Je to panáček ufonek, kterého má 
Adámek nejraději a vždy než usne, tak si s ním povídá. Představuje si, jak mu ufonek vypráví 
o svojí planetce, kterou si Adámek pojmenoval Hopí-Jupí. Adélka i její panenky toto 
vyprávění rády poslouchají. Adámek si planetku představuje, že je tam všude měkounký 
mech, barevné skály a žbluňkající potůčky. 
Jednoho dne se ufonek někde ztratil. Adélka pomáhala Adámkovi ufonka hledat. Nakonec 
přijdou na to, že maminka dala Adámkovi kalhoty do čistírny a Adámek v jejich kapse měl 
ufonka schovaného. Vše dobře dopadlo, v čistírně ufonka v kapse našli a čekali, až si pro 
něho Adámek s maminkou přijde. 
V knížce jsou také básničky, které jdou za sebou podle abecedy a hezky se rýmují. Také se mi 
v knížce líbí obrázky, které jsou moc pěkné. 
Tuto knížku bych doporučila všem dětem, protože je hezká a zábavná. Mohou ji číst již děti 
předškolního věku, protože se zde naučí abecedu. Četla jsem ji dva týdny. 
Knížku bych zařadila mezi pohádky. 

Cipísek 
Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Radek Pilař 
Vydal: ALBATROS, nakladatelství pro děti a mládež v Praze 
v roce 1979 
Knížku jsem četla jeden týden. Obsahuje 34 kapitol a 170 
stran. Zařadila bych ji mezi pohádky. 
Je o loupežnickém synkovi, který se narodil Mance 
a loupežníku Rumcajsovi. Společně bydleli v jeskyni v lese 

Řáholci u města Jičína. Jsou v ní popsané různé příběhy, které Cipísek společně se svými 
rodiči prožívá. Nejvíce se mi líbila kapitola o tom, jak se Cipísek narodil. 
Když se loupežnický synek narodil, ležel v jeskyni v kolébce, pod hlavou měl polštář z mechu 
a přikrytý byl lopuchovým listem. Rumcajs z veliké radosti vystřelil ze své loupežnické pistole 
velikánský žalud, aby se o tom dozvěděl celý les Řáholec. Rumcajs se hned rozhodl udělat 
Cipískovi botičky, i když Manka se tomu smála, že Cipísek zatím neumí chodit. Jednou Manka 
odešla do lesa k lesním včelám pro vosk, aby měla čím natírat Cipíska, až ho večer vykoupe 
a Rumcajs se dal do šití botiček. Když byly hotové, obul je Cipískovi na nožičky a vyšel ven 
z jeskyně. Když se Manka vrátila do jeskyně, byla kolébka prázdná. Rumcajs a Manka se dali 
do hledání Cipíska. Až po dlouhé chvíli ho našli vylezlého na borovici, jak tam s veverkou 
v hnízdě louská oříšky. Manka i Rumcajs si oddechli, že je Cipísek živý a zdravý. Byli oba 
překvapeni, že už umí chodit a byli na něho moc pyšní. 
Knížku doporučuji přečíst žákům, kteří mají rádi pohádky. 
Charakteristika: Manka je hodná maminka, která se stará o domácnost, vaří Cipískovi 
a Rumcajsovi a pečuje o to, aby chodili oba čistě oblečení. Rumcajs učí jako správný tatínek 
Cipíska všemu, co bude v životě potřebovat, jak se chovat k ostatním lidem, zvířátkům a učí 
ho spravedlnosti. Cipísek je malý kluk, který je velmi chytrý a rád pomáhá druhým. 
Kniha je zajímavá, protože jsou v ní napsané různé pohádkové příběhy, které se hezky čtou 
a mají dobrý konec. Líbí se mi, protože mám ráda pohádky, vždy se těším na každý nový 
příběh, a líbí se mi, že dobro zvítězí nad zlem. Je určena již pro děti z mateřské školky, 
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a protože jsou v ní hezké pohádky, také zaujme děti školního věku, kteří jako já mají rády 
pohádkové příběhy a je na každém, do kolika let ho bude knížka bavit. 
Některé kapitoly: Jak se ukázalo, že Cipísek má dobré srdce, Jak Cipísek předběhl jelena, Jak 
Rumcajs s Cipískem utrhli v zámku růži. 

Křeček drží dietu 
Napsala: Lusy Danielsová 
Ilustrovala: Jitka Walterová 
Vydal: Albatros Praha v roce 2003 
Knížku jsem četla jeden měsíc po chvilkách. 
Kniha obsahuje 11 kapitol a 135 stran. Zařadila bych ji mezi 
povídky. 

Tato knížka je o školačce Mandy, která má ráda zvířata. Hodně o zvířátkách zná, protože její 
rodiče jsou zvěrolékaři a mají veterinární ordinaci. Když Mandy vidí nějaké nemocné zvířátko, 
hned se rozhodne mu pomoci, aby se zachránilo. A tak začal i příběh o křečkovi Jindřichovi. 
Byl to křeček, který bydlel v biologické laboratoři ve škole, kam Mandy chodila. Když začínaly 
letní prázdniny, sháněla paní učitelka nějakého dobrovolníka, který by se o křečka během 
prázdnin staral. Mandy moc toužila se o křečka postarat, ale věděla, že by jí to rodiče 
nedovolili. Proto poprosila svého kamaráda Jamese, aby si křečka vzal on, že by mu s ním 
pomáhala. A tak to taky dopadlo a oba dva se s láskou o křečka o prázdninách starali. Byli na 
něho moc hodní, pečovali o něj, aby měl vždy čistou klec a dostatek jídla. Také ho děti 
s sebou brávali s klecí ven na procházky, aby si užil krásného letního sluníčka. Křeček Jindřich 
se měl jako v pohádce a taky to na něm začalo být brzy vidět. Tloustnul a tloustnul, až byl 
jako kulička. A proto se Mandy a James rozhodli nasadit Jindřichovi dietu. Dávali mu k jídlu 
ovoce a často ho pouštěli z klece ven do nějakého výběhu, aby měl dostatek pohybu. 
Jednoho dne, když nechali křečka v kleci venku samotného, zjistili, že jim ho někdo z klece 
ukradl. Začali po Jindřichovi vytrvale pátrat, trvalo jim to několik dní, než zjistili, že jim ho 
ukradl jeden spolužák ze školy, který si křečka na prázdniny taky přál, ale paní učitelka mu ho 
nechtěla dát, protože byl vyhlášený za školního zlobila. Vše dobře dopadlo, děti Jindřicha 
získali zpět a po prázdninách ho s těžkým srdcem vrátili do školy, kam patřil. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, kteří mají rádi příběhy o dětech a zvířatech. 
Charakteristika: Mandy je hodná holčička, která má moc ráda zvířátka a ráda pomáhá 
rodičům v jejich veterinární ordinaci. James je kluk, který má dobré srdce a se kterým je vždy 
spousta legrace. Jindřich je křeček, který si s dětmi užívá prázdniny a oplácí jim to jeho zvířecí 
láskou. 
Kniha je zajímavá, protože hlavními postavami jsou děti ve stejném věku, jako jsem já a mají 
rádi zvířata. Lííbí se mi, protože i já mám moc ráda zvířata a doma jich také spoustu mám. Je 
určena pro děti školního věku, zaujme děti tak od osmi do dvanácti let, velmi dobře se čte, 
má zajímavý děj. 

Honzíkova cesta 
Napsal: Bohumil Říha 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Vydal: Albatros Praha v roce 1979 
Knížku jsem přečetla za 14 dní. Obsahuje 17 kapitol na 102 
stranách. Zařadila bych ji mezi dětské příběhy. 
Tato knížka je o malém klukovi Honzíkovi, který ještě nechodí ani 
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do školy. Jednoho dne přišel mamince Honzíka dopis od babičky, která prosila maminku, aby 
k nim poslala Honzíka, že ho dlouho neviděli a moc se jim s dědou po něm stýská. Honzík byl 
z toho moc nadšený a přemluvil maminku, aby ho k babičce a dědovi pustila. A tak jednoho 
dne maminka posadila Honzíka do vlaku, který ho dovezl na nádraží do vesnice, kde měl 
strávit několik dní. Tam už na něho čekal dědeček se zapřaženým koníkem, který je odvezl za 
babičkou. Honzík u nich prožíval různá dobrodružství. Měl moc rád zvířátka, která babička 
s dědečkem měli, patřil mezi ně například pejsek Punťa, kocour, koza nebo koník. Taky si 
Honzík našel spoustu kamarádů, se kterými si společně hrál, a zažívali různá dobrodružství. 
V knížce se mi líbily všechny kapitoly a jako ukázku jsem se rozhodla napsat o tom, jak šel 
Honzík do školy. 
Jednoho dne pozval pan ředitel Honzíka do školy, aby se podíval, jak to tam chodí a viděl 
děti, jak se učí. Honzíkovi se ten nápad moc líbil. Když se ráno vzbudil, pečlivě se umyl a už 
utíkal do školy. Babička ho chtěla doprovodit, ale to jí zakázal, že už je velký kluk. Když 
vstoupil do školy, tak se na chvíli zarazil, ve veliké chodbě mu začalo být úzko, ale strach 
překonal a vstoupil do třídy. Tam už ho přivítal pan ředitel, který ho usadil do první lavice, 
aby měl Honzík o všem přehled. Pan ředitel vyprávěl dětem o kočce a ukazoval jim ji na 
obrázku. Děti na to namítali, že by chtěli vidět kočku živou. A tak se stalo, že vyslali Honzíka 
domů, který jim do školy přinesl jejich černého kocoura. Pan ředitel se zeptal Honzíka, kolik 
má kocour nohou, Honzík věděl, že čtyři, ale někdo ve třídě mu pošeptal, že kocour má pět 
nohou a tak to Honzík zopakoval. Všichni se mu po tom smáli a on z toho byl moc smutný. 
Také byl smutný, protože si myslel, že kocour ze školy netrefí sám domů. Proto ho pan 
ředitel poslal s kocourem i s jedním kamarádem domů, aby se kocourovi nebo Honzíkovi 
něco po cestě nestalo. 
Dále jsou v knížce například kapitoly nazvané Honzík pouští draka, Za kocourem v lese nebo 
Přijíždí maminka. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rády veselé příběhy. 
Charakteristika: Honzík je malý roztomilý klučina, který ještě neumí ani číst, zato je moc 
hodný a je s ním zábava. Babička je starostlivá, má dobré srdce a vaří Honzíkovi samé 
dobroty. Dědeček je prima chlap, který si s Honzíkem moc rozumí a učí ho spoustu věcí. 
Kniha je zajímavá, protože hlavními postavami jsou děti a moc hezky se čte. 
Knížka se mi líbí, protože, všechny kapitoly mě zaujaly a knížku si ještě určitě někdy přečtu. Je 
určena pro děti od čtyř do dvanácti let, kdo si ji přečte, určitě si oblíbí hlavního hrdinu – 
Honzíka. 

Ze života rodiny Horáčkovy 
Napsala: Marie Kšajtová 
Ilustrovala: Eva Šedivá 
Vydal: Albatros Praha v roce 2004 
Knížku jsem přečetla za tři týdny. Obsahuje 12 kapitol na 

91 stranách. Zařadila bych ji mezi pohádkové knížky s příběhy. 
Tato knížka je o holčičce, která se jmenuje Anička a právě začíná chodit do první třídy. Její 
maminka je moc nešťastná, že Anička je nejmenší ze všech dětí, a tak se rozhodne, že jí bude 
dávat hodně vitamínů, aby byla brzy veliká, jako ostatní děti. Nakoupila pilulky s mnoha 
vitamíny a Anička je musela pravidelně polykat, i když se jí to vůbec nelíbilo. Jednou si při 
polykání pilulek všimla na kuchyňské lince mlýnku na kafe, který zde měla vystavený 
maminka. Ihned jí napadlo, že ty prášky s vitamíny rozemele a vyhodí do odpadkového koše. 
Když poprvé zatočila s kličkou od mlýnku, tak se náhle otevřel šuplíček v mlýnku, ze kterého 
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vyskočil malý kouzelný mužíček a zeptal se Aničky, co ji trápí. Ona mu vše vyprávěla 
a mužíček jí poradil, ať zatočí s kličkou na mlýnku ještě jednou a její rodiče se o něco zmenší 
a nebudou jí vyčítat její výšku. Anička ale z radosti s kličkou zatočila několikrát a její rodiče se 
zmenšili tak moc, že byli velicí jako špulka na nitě. A tak začaly Aničce další, ale jiné starosti. 
Musela rodičům se vším pomáhat, protože jak byli malí, nic nezmohli. Až jednoho dne je 
vysvobodila babička, která když k nim přijela na návštěvu, rozhodla se, že umele kávu 
v mlýnku. Otočila několikrát kličkou a rodiče byli náhle zase velcí a všichni z toho měli 
ohromnou radost. Hlavně Anička, která už nemusela rodičům se vším pomáhat a mohla si 
v klidu s ostatními dětmi hrát. 
Dále jsou v knížce například kapitoly Maminka se vydala pro petržel nebo Co se stalo, když 
přišla k Horáčkům návštěva. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rády veselé pohádkové příběhy. 
Charakteristika: Anička je hodná holka, která pomáhá svým rodičům. Tatínek je hodný, má 
moc rád Aničku a vůbec mu nevadí, že moc nevyrostla. Maminka je hodně starostlivá a taky 
hodná. 
Kniha je zajímavá, protože se hezky čte, je psaná většími písmenky a nemá moc kapitol. Líbila 
se mi, všechny kapitoly mě zaujaly, patří mezi mé oblíbené. Je určena pro děti předškolního 
i školního věku, od šesti do deseti let. Kdo si ji přečte, určitě nebude litovat. 

Čertice Trucajda 
Napsala: Helena Lehečková 
Ilustrovala: Lucie Dvořáková 
Vydal Albatros Praha v roce 2003. 
Knížku jsem přečetla za tři týdny. Obsahuje 19 pohádek na 110 
stranách. Zařadila bych ji mezi dětské, pohádkové knížky. 
Tato knížka vypráví o nadpřirozených bytostech, kde jsou napsané 
příběhy s čerty, vodníky, skřítky, obry a dále tu vystupují čarodějnice, 
kdy jedna z nich se jmenuje Trucajda. Trucajda se jmenuje proto, že 
vyhledává domácnosti, kde se lidé pohádali a potom na sebe 

trucovali, to jako že spolu nemluvili. A to byl vždy ráj pro čertici, protože tam, kde se to 
hádalo a trucovalo, tam se usadila a přebývala. Vždy si přála, aby se lidé co nejdéle hádali, 
aby u nich mohla spokojeně bydlet. Když se lidé udobřili, musela se čertice z domu 
vystěhovat a najít si jinou rozhádanou domácnost. 
V knížce se mi líbily všechny pohádky a jako ukázku jsem se rozhodla napsat o tom, jak se 
vodník Leknínek učil hrát na housle. 
Příběh je o vodníkovi, který žil ve mlýně a neuměl topit lidi. Mlynář ho měl moc rád, protože 
věděl, že nikomu neublíží! Vodník byl ale nešťastný, že nemá v hrníčku žádnou dušičku, 
jenom jednu, kterou zdědil po svém strýci. Proto se s žádným vodníkem nenavštěvoval, aby 
se mu neposmívali, že neumí topit lidi. Jednoho dne u rybníka hrál jeden mládenec na housle 
a vodníček to chtěl taky naučit. Chasník slíbil, že ho na housle naučí hrát, ale na oplátku, že 
musí Leknínek pustit tu svoji dušičku z hrnečku, aby tam po nocích nekvílela. A tak se stalo, 
vodník dušičku po dlouhém přemýšlení pustil, naučil se hrát na housle a ve mlýně bylo po 
nocích krásně ticho. 
Dále jsou v knížce například pohádky nazvané Jak čarodějnice Čárybabka a čertova kmotřička 
Belzebubka vynalezly couračku nebo Jak čert Kazisvět rozesmál přísnou Klotyldu. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rádi pohádky o nadpřirozených bytostech. 
Charakteristika postav: pohádkové bytosti se snaží škodit lidem, ale nakonec dobro zvítězí 
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nad zlem. 
Kniha je zajímavá, protože hlavními postavami jsou nadpřirozené bytosti a to se dětem líbí, 
akorát kapitoly jsou moc dlouhé na čtení. Je určena pro malé i velké čtenáře, od šesti do 
dvanácti let. 

O statečném Cibulkovi 
Napsal: Gianni Rodari 
Ilustroval: Ondřej Sekora 
Vydal Albatros Praha v roce 1997. 
Knížku jsem přečetla za jeden měsíc. Obsahuje 29 kapitol na 
205 stranách. Zařadila bych ji mezi dětské pohádkové knížky. 
Knížka je o postavičkách, které tvoří ovoce a zelenina. 
Vypráví o starém Cibulákovi, který omylem šlápne knížeti 
Citrónovi na palec u nohy a ten jej zavře do vězení. Za ním se 
tam přijde podívat jeho synek Cibulka, který chce vědět, co 

teď má sám dělat a Cibulák ho pošle do světa, aby studoval darebáky a neskončil také ve 
vězení. Cibulka se vydal na cestu, až se dostal do jedné vesnice, kde vládly hraběnky z Třešní 
a hlavně rytíř Rajské jablko. Brzy našel spoustu kamarádů, ale nakonec jej stráže také kvůli 
tatínkovi zatkly a zavřely do vězení. Z toho mu pomohl Krtek, který mu prokopal cestu ven 
a spolu s ním utekli i ostatní vězňové. Brzy na to se ve vesnici strhne vzpoura a všichni, kdo 
špatně ve vesničce vládli, jsou vyhnáni a všichni si potom žijí šťastně. 
V knížce jsou například kapitoly Jak Cibulka poprvé rozpláče rytíře Rajské jablko, Cesta 
s krtkem z vězení do vězení nebo Starosti Stonožky, když jde s dětmi k ševci. Jako ukázku 
jsem se rozhodla napsat o kapitole s panem stonožkou. 
Píše se v ní o tom, jak přijde pan Stonožka se svými dvěma syny, kteří měli dohromady sto 
párů bot k ševci, aby jim pořídil nové boty. Když ale zjistil, že nemá tolik peněz, aby dal 
synům na každou nohu novou botu, rozhodne se dát spravit, jenom ty boty, které jsou 
hodně prošlapané. 
Charakteristika hlavních postav: Cibulka je chlapec, kterého má každý rád, protože má rád 
spravedlnost. Pan Tykvička stále vzdychá a naříká, že nemá svůj domek a střádá cihly. Rytíř 
Rajské jablko není nikým oblíbený, protože nemá srdce. Hraběnky z Třešní se stále hádají 
a nestarají se o chudobu lidu. Dále v knížce vystupují například baron Pomeranč, Don Petržel, 
krtek nebo advokát Hrášek. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rády pohádky s dobrodružným dějem. 
Charakteristika: Chudí občané vesnice musí řešit spory s lidmi, kteří jim ve vesnici špatně 
vládnou. 
Kniha se mi líbila, je zajímavá, protože hlavními postavami je ovoce a zelenina. Je určena pro 
děti od šesti let. 

Zrcadlo starých časů 
Napsala: Helena Lisická 
Ilustroval: Jan Černý 
Vydal Albatros Praha v roce 1992. 
Knížku jsem četla jeden měsíc. Obsahuje 42 kapitol na 207 
stranách. Zařadila bych ji mezi dětské knížky s pověstmi 
z historie českých měst. 
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Knížka vypravuje o minulosti českých měst, o jejich zakládání, vypráví o postavách slavných 
králů i o životě chudých lidí. Některé příběhy jsou pohádkové a taky jsou tam i příběhy 
strašidelné. Jako ukázku z knížky, jsem se rozhodla napsat o kapitole, která je nazvaná 
„Skřítek Klepáček“. Příběh se odehrává ve městě Berouně, kde se lidem žilo dobře, protože 
měli na radnici purkmistra, který se staral o blaho lidu a majetek města. Jednoho dne do 
města vtrhlo vojsko a chtěli po purkmistrovi peníze, ten jim nic nedal a raději se nechal zabít, 
než by jim vydal městské peníze. A tak tam na radnici začali vládnout jiní páni, kteří s penězi 
neuměli hospodařit. Vtom se mezi nimi v podobě skřítka zjevil mrtvý purkmistr, který nad 
nimi dohlížel, aby správně vedli majetek města a vyhrožoval jim, že pokud se nebudou 
chovat, jak mají, tak je bude strašit. A tak páni museli vždy dát na skřítka a v Berouně se zase 
spokojeně žilo. V knížce jsou další pověsti, například Stříbrný zvon, Humpolecké sukno nebo 
Vzpurný pan Burian.  
Charakteristika postav z příběhu: 
Purkmistr (skřítek) je muž spravedlivý, hodný, který myslel i na blaho ostatních lidí ve městě. 
Myslel i na děti, kterým nechal ve městě postavit školu, kterou v jiných městech neměli. Páni 
z radnice mysleli jenom na sebe, hlavně chtěli mít hodně peněz. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rády naučné, historické pověsti s dobrodružným 
dějem. Mně se zase tolik nelíbila, byla zdlouhavá na čtení a pro mě nebyla až tak poutavá, 
mám raději pohádkové knížky. 
Knížka je určena pro děti od osmi let. 

Čarodějnice Lilly čaruje 
Napsal: Knister 
Ilustrovala: Birgit Rieger 
Vydalo vydavatelství Příroda v Praze roku 2007. 
Knížku jsem přečetla za 14 dní. Obsahuje čtyři kapitoly na 
devadesáti stranách. Zařadila bych ji mezi pohádkové knížky. 
V knize se vypráví o obyčejné holce, která je stejně stará 

jako čtenář, který knížku čte a jmenuje se Lilli. Jednou ráno, když se Lilli vzbudila, našla pod 
postelí knihu, kterou tam zapomněla čarodějnice. Lilli knihu otevřela a zjistila, že jsou v ní 
samá kouzla. Nikomu knížku neukázala a měla ji jako své tajemství. Naučila se podle ní 
kouzlit a díky těm kouzlům vyčarovala vždy svému bratříčkovi to, po čem moc toužil, 
například mu vyčarovala Žabího krále. 
Jako ukázku z knížky jsem si vybrala čtvrtou kapitolu. Píše se v ní o tom, jak jela Lilli na 
návštěvu k babičce. Když byla s babičkou v jejím bytě, babička jí řekla, že se musí jít podívat 
na sousedku, ať Lilli chvíli na ni počká. Když odešla, zazvonil u dveří domovník, který chtěl 
s babičkou domluvit výměnu bytu. Lilli s ním mluvila a zároveň potají čarovala, vyčarovala 
živého koně, krávu a prase. Domovník nevěřil svým očím a od Lilli utekl. Vrátil se s policií, aby 
ta domluvila babičce, že zvířata tam být nesmí, že to není stáj. Jenže Lilli mezitím zvířata 
odčarovala a všichni si mysleli, že se domovník zbláznil. 
Charakteristika hlavních postav: Lilli je normální holka, která ale umí kouzlit, protože na to 
má kouzelnickou knihu. Leon je bratr Lilli, který ji má rád, ale zlobí ji, když chce být Lilli sama 
a dělá jí schválnosti, protože od ní chce číst pohádky. Babička je hodná a ráda poslouchá Lilli, 
když jí vypráví pohádky, protože jsou moc napínavé. 
Knížku doporučuji přečíst dětem, které mají rády dobrodružné pohádky s kouzly. Kniha se mi 
líbila, je moc pěkná a ráda bych si koupila i další díly knížek o Lilli. Také se mi líbila kouzla, 
která jsou na konci knihy popsaná. Je určena pro děti od šesti let. V naší třídě bych ji 
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doporučila třeba Denise, protože vím, že se jí knížka ve škole líbila a chtěla ji ode mě půjčit. 
Je zajímavá hlavně tím, že vypráví o holce v mém věku, která ale umí kouzlit. 

Čarodějnice Lilli ve škole 
Napsal: Pan Knister 
Ilustrovala: Brigit Rieger 
Vydalo nakladatelství Příroda s.r.o., Bratislava v roce 2007. 
Knížku jsem přečetla za sedm dní. Obsahuje čtyři kapitoly na 
91 stranách. Zařadila bych ji mezi dětské pohádkové knížky. 
Vypráví o holce, která se jmenuje Lilli a umí kouzlit, protože 
má lexikon kouzel. Tuto knížku před každým schovává a je to 

její tajemství. Vždy, když potřebuje Lilli vyřešit nějakou situaci, tak k tomu používá kouzla. 
Jednou šla Lilli do svého pokoje a zkoušela kouzla, která chtěla použít ve škole, až k nim 
přijde pan inspektor na kontrolu. Zkoušela si říkat nazpaměť zaříkávadla a jedno zaříkávadlo 
omylem řekla nahlas. A najednou se jí zježily vlasy na hlavě a z druhého zaříkávadla jí ožili 
plyšáci. Opice se houpala na lustru a jiná zvířátka taky dováděla, ale najednou všichni byli na 
svých místech, protože Lilli řekla zase zaříkávadlo, kterým se plyšáci stali zase hračkami. Lilli 
si nějaká kouzla napsala na papírek, co se jí ve škole budou hodit, a těšila se už do školy, až 
tam bude čarovat, všechny děti budou hodné, pan inspektor překvapený a paní učitelka 
bude šťastná, že kontrola proběhla bez nějakých potíží. 
Knížka je určena pro děti od šesti let a doporučila bych ji třeba Sárce a Kristýně, protože vím, 
že se jim příběhy o Lilli líbí. 
Lilli je šikovná, protože načarovala různé věci. Leon je bratr Lilli, je nadšený, protože se ho 
paní učitelka zeptala, kde je levá a kde pravá strana a on jí na to uměl dobře odpovědět a byl 
na sebe pyšný. Paní učitelka je starostlivá, protože se bála, jak dopadne vyučovací hodina, 
kam má přijít na kontrolu pan inspektor. Pan inspektor je zamilovaný, protože se z Liliiných 
kouzel na chvíli zamiloval do paní učitelky. 
Kniha se dobře čte a má pěkné obrázky. Je zajímavá tím, že se v ní píše o kouzlech, třeba jak 
oživit plyšáky, a to je zábavné a legrační. 

O třech sůvičkách 
Napsal a ilustroval: Erwin Moser 
Vydalo nakladatelství Amulet, s.r.o., v Praze roku 2000. 
Knížku jsem přečetla za čtrnáct dní. Obsahuje osm kapitol na 
93 stranách. Zařadila bych ji mezi pohádkové knížky. 
V knize se vypráví o zvířátkách, stromech a mracích, které 
zažívají různé dobrodružné příběhy. Například pohádka 
Rejsek a broskvoň vypráví o broučcích Hlodáčcích, kteří měli 
veliký hlad a sháněli něco k jídlu. A jak tak šli, přiletěla k nim 
moucha, která jim pověděla o jedné broskvoni, která je 

poblíž a má krásné chutné broskve. Broučkové hned na broskve dostali chuť a vydali se 
k broskvoni. Jenomže když k ní přišli, zjistili, že je broskvoň strašně lakomá a nechce jim dát 
ani jednu broskev. Naštěstí potkali rejska, který vymyslel plán, aby jim broskvoň shodila pár 
broskví. Poradil broučkům, aby se zavrtali pod zem ke kořenům stromu a ty kořeny, aby 
nahlodali a broskvoni je zkrátili. Nato se rejsek vydal k broskvoni, se kterou se dal do řeči 
a při tom ji řekl, že ty její broskve jsou dobré, ale nemají šťavnatou chuť. A poradil jí, aby více 



 53 

sála vodu kořeny pod zemí, a tím budou její plody šťavnatější. Broskev pak sála vodu, jak 
nejvíc to šlo, a že měla od broučků zkrácené kořeny, měla vody dost. A tím jak sála vodu, tak 
ji plody krásně rostly a byly plné šťávy, že se na stromě nemohly udržet a broskvoň je začala 
pouštět na zem. Na to broučci čekali a hned si na nich pochutnali. A tak přelstili lakomou 
broskev. 
V knížce jsou dále kapitoly, které se nazývají Chytří krtci, Blecha nebo Starý tchoř. 
Broučci jsou to malí živočichové, kteří chodí světem a shánějí potravu, protože mají veliký 
hlad. Moucha je hodná, protože poradila broučkům, kde mají najít broskvoň. Rejsek je 
hodný, protože vymyslel plán, aby broučkové přelstili lakomou broskev. Broskvoň je lakomá, 
protože broučkům nechtěla dát ani jednu broskev. 
Kniha je hezká, protože v ní jsou pěkné obrázky. Doporučila bych ji dětem, které mají rády 
pohádkové příběhy, například Kristýně nebo Domče. Kniha je určená dětem od pěti let. Líbila 
se mi, protože obsahuje pěkné pohádky. 

Svobodu pro Flipera II 
Napsal: Thomas Brezna 
Vydalo nakladatelství Mladé léta s.r.o., Bratislava v roce 
1994. 
Kniha má 23 kapitol na 128 stranách. Je určena pro děti od 
osmi let. Doporučila bych ji mamce, protože by ji určitě 
zaujala. 

Vypráví o dívce Penny, které je čtrnáct a má dva bratry Kolumba a Romea a také dva psy, 
Robina a Milli. Jednou se Penny rozhodla, že delfínu Flipperovi, který byl uvězněný v zoo 
v neprostorném bazénu, dá svobodu a ve škole všem řekla, ať všichni přijdou na slavnost a za 
to přispějí dvacetikorunou. Peníze potřebovala nutně na to, aby Flippera mohla odkoupit od 
zoologické zahrady, aby Flipper dostal svobodu. Na té slavnosti jich bylo málo, protože venku 
hodně mrzlo a lidi raději zůstávali doma a Penny měla na záchranu málo peněz. Ale pak přišel 
pan ředitel a Penny dal peníze. Penny byla šťastná a domluvila, aby si pro Flippera přijeli. 
Trvalo jim čtyři hodiny, než Flippera odchytili a pak se jim to povedlo. Vezli delfína až na 
letiště, kde už na ně čekalo letadlo. Flipper pak v oddělené mořské vodě trénoval, až mohl 
být puštěný do volné přírody. 
Charakteristika hlavních postav: Penny má laskavé srdce, protože zachránila Flippera. Elvis je 
hodný, ale nevěděl, jak ho zachránit, protože by mu spíš svými nápady ublížil. Pes Robin 
pořád ve škole štěkal, protože oznamoval Penny, že je Milli pryč. Pes Milli se pořád ve škole 
ztrácela, protože chodila s manželkou pana ředitele do obchodů. Delfín Flipper je nešťastný, 
protože se ve svém krytém bazénu cítil jako v zrcadlové síni a chtěl se navrátit do moře. 
Kniha mě zaujala, protože je o dívce, která má dva psy a má ráda zvířata jako já. 
Žánr: dobrodružná kniha o dívce, která zachraňuje zvířata. 
Kniha mě zaujala, protože vypráví o dívce a zvířatech. Četla jsem ji tři týdny. 

Pohádky se zvířátky 
Napsal: V. Sutějev 
Ilustrace: Librex 
Vydal Librex – nakladatelství pro děti v Ostravě roku 2001. 
Kniha má osm kapitol na 95 stranách. Je určena pro děti od pěti 
let. Doporučila bych ji Denče a Zuzce, protože si myslím, že by je 
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bavila. Četla jsem ji jeden měsíc. Vypravuje o zvířátkách, která prožívají různá dobrodružství. 
Například v pohádce Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko: 
Jednou na podzim šel zajíc na procházku a uviděl na jabloni poslední jablko a zavolal na 
vránu, aby mu ho utrhla. Když ho utrhla, jablko spadlo na zem na ježka, který byl zahrabaný 
pod listím. Ježek se lekl a začal utíkat a zajíc na něho křičel, ať mu ho hned vrátí a pak se 
o něj začali prát. Ale najednou přišel starý medvěd a řekl: „Tak se nehádejte.“ Zeptal se: „Kdo 
jablko uviděl jako první?“ Zajíc řekl, že on. Pak se medvěd zeptal, kdo ho chytil. Ježek opět 
odpověděl, že on. Tak medvěd řekl, že jablko dostanou oba. Ježek a zajíc se divili, protože 
tomu vůbec nerozuměli! Medvěd jim vysvětlil, že si ho mají rozdělit na několik kousků, a když 
dva kousky zbyly, tak dali medvědovi za to, že je dobře rozsoudil a další kousek vráně, za to, 
že jablko ze stromu utrhla. Potom jablko společně snědli a šli domů. 
Charakteristika hlavních postav: Zajíc je zlobivý, protože nadával ježkovi, že vzal jablko. Ježek 
je laskavý, protože dal medvědovi a vráně kousek jablka za to, že je medvěd spravedlivě 
rozsoudil a vrána jablko utrhla. Vrána je ukrákaná a lakomá, protože když jablko utrhla, tak 
ho chtěla pro sebe. Medvěd je správný, protože je spravedlivě rozdělil. 
Vlastní názor na knihu: Knížka se mi moc líbila, protože jsou v ní zajímavé příběhy 
o zvířátkách a jsou v ní hezké obrázky. Je zajímavá, hezky se čte a zvířátka si navzájem 
pomáhají. 
Další pohádky: Kuřátko a kachňátko, Tři koťátka, Zvířátka pod hříbkem, Kdo to mňoukl. 
Žánr: dětská pohádková knížka.  

Dalmatin na útěku 
Napsala: Lucy Danielsová 
Ilustrovala: Jitka Walterová 
Vydal: Albatros, a. s. v roce 2OO4 
Kniha je určena pro děti od devíti let, zařadila bych ji mezi 
dětské dobrodružné knížky. Doporučila bych ji Domče, 
protože si myslím, že má ráda napínavé příběhy. 

Kniha vypráví o dvou kamarádech Mandy a Jamesovi, kteří mají rádi fotografování a chtějí se 
zúčastnit fotografické soutěže. Hrozně rádi fotí zvířata, ke kterým má Mandy velký vztah, 
neboť její rodiče jsou oba veterináři a mají soukromou ordinaci s názvem Archa zvířat. Děti 
často chodí do lesa, kde nejvíce fotí jejich oblíbené daňky a zažívají spoustu dobrodružství. 
Já jsem se rozhodla pro příběh se zatoulaným psem: 
Při jednom takovém focení si děti v lese všimly zatoulané feny Dalmatina, kterou chtěli 
zachránit a vzít ji s sebou domů. Jenomže Dalmatinka před nimi utekla. Tak se dali společně 
do pátrání po lese, až ji našli schovanou na nedaleké farmě v salaši. Vtom se k nim přidala 
i jedna dívka jménem Julie, která také hledala fenu, neboť to byla její Dalmatinka jménem 
Echo. Julie dětem poděkovala za pomoc při hledání a odešla s Echo domů. Jenomže Echo se 
tak stále podivně chovala, nechtěla nikoho poslouchat, a tak rodiče Julie rozhodli, že fenu 
prodají. O tom nechtěla Julie ani slyšet. Proto vyhledala rodiče Mandy a nechala Echo u nich 
na veterině vyšetřit. Tam se zjistilo, že je Echo hluchá a za to své podivné chování nemůže. 
Mandy a James chtěli Julii pomoct s výchovou Dalmatinky, tak jí dali speciální píšťalku pro 
psy, která vydává pro lidi neslyšitelné zvuky, díky které začala Echo poslouchat. A tak rodiče 
Julie rozhodli, že si Echo může nechat. Julie byla moc šťastná a také vděčná Mandy 
a Jamesovi, protože nebýt jich, tak by si nemohla Echo nechat. 
Charakteristika hlavních postav: Mandy je hodná dívka, která má dobré srdce, pomáhá 
zvířatům i lidem. James je dobrý kamarád, na kterého se může Mandy vždy spolehnout a rád 
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pomáhá Mandy v různých situacích. Julie je hodná, bojuje za záchranu své Echo. Dalmatinka 
Echo je hodná fena, kterou nikdo nechápe, protože netuší, že je hluchá. 
Knížka se mi moc líbila, protože měla napínavý děj. Na místě Mandy bych se do takových věcí 
nepletla, protože by to mohlo i hrozně dopadnout. Knížku jsem četla tři týdny. 

Nové pražské pověsti 
Napsal: Václav Cibula 
Ilustroval: Cyril Bouda 
Vydalo nakladatelství Panorama v Praze roku 1981. 
Knížku jsem četla jeden měsíc. Obsahuje 44 kapitol na 240 stranách. 
Zařadila bych ji mezi pověsti. Je doporučena pro čtenáře od deseti let. 
Doporučila bych ji Sárce, protože si myslím, že má ráda knihy s pověstmi. 
Kniha vypráví o pověstech ze staré Prahy, kde jsou popsány různé lidské 
osudy. Já jsem se rozhodla napsat o pověsti O strašidle z rajské zahrady. 
Jednou šel mladík se svou milou na procházku a všimli si této zahrady. Vešli 

do ní a sedli si spolu k plotu. Mladík chtěl dát své dívce prstýnek, ale najednou se před nimi 
objevil vychrtlý stařec a řval: „To by se ti rozdávalo z cizího! Pro tohle si tedy tvůj otec 
utrhoval, pro tohle šetřil! Abys pak rozdával prstýnky kdejaké poběhlici! Ale to se už víckrát 
nestane, protože tě vlastníma rukama uškrtím, i kdybys byl stokrát můj syn!“ Ale mládenec 
se mu vytrhl a s dívkou utíkali pryč. Toto se stalo i jiným lidem, ale také se zachránili. Ten 
stařec měl totiž dříve syna, kterému stařec dával peníze na jídlo, jenže syn to utrácel za něco 
jiného, a tak ho otec uškrtil a kdokoliv vstoupil na jeho pozemek a měl hodně peněz, tak se 
tam stařec jako duch zjevil a řval na něj a škrtil ho. Stalo se to i mládenci, který tam přespal. 
Na místě toho mládence bych ani do té zahrady nešla. 
Knihu jsem si vybrala, protože se mně líbila, ale na čtení není nejlehčí. 
Charakteristika hlavních postav: Mládenec je hodný, ale nešetrný, protože rozhazoval peníze. 
Stařec je zlý, protože škrtil každého bohatého, který vstoupil na jeho zahradu. 
Názvy některých dalších pověstí: O pánech a kmánech, O čtyřech Josífcích, O původu 
Žižkova, O Rejtarovi, O šibeničním vrchu. 

Stařenka vypravuje 
Napsala: Mária Jančová 
Ilustroval: Ludovít Ilečko 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 1987. 
Počet stran: 68 
Počet kapitol: 12 
Druh literatury: povídky 
Kniha vypráví o stařence, která vypravuje nemocné vnučce, co 
zažila, když byla malá a co zažila se stařečkem v mládí. Holčička 
jménem Hanička má chorobu očí, které má slepené hnisem 

a stařenka se o ní stará. Její maminka je stále v práci a nemůže být s Haničkou doma. Vždy 
večer si Hanička lehla na kožich na peci a stařenka jí vyprávěla svoje příběhy ze života. Po 
tom vyprávění šla Hanička spát a těšila se na další večer, až jí bude zase stařenka vypravovat. 
Já si vybrala kapitolu „Jak stařenku potkal býk“. Když byla stařenka jako mladá dívka 
a stařeček jako mladý chlapec, tak sloužili u bohatého pána Jablonského, který měl statek 
a mnoho zvířat. Jednou vzal sedlák z chléva býka, kterého vyvedl na provaze ven a chtěl ho 
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dát do ohrady na pastvu. Jenomže býk se mu náhle vytrhl a rozeběhl se přímo na stařenku, 
která byla na dvoře. Nabral ji na rohy a povalil na zem. Stařenka strachem omdlela. Stařeček, 
který vše viděl, ihned odhodlaně běžel za býkem, kterého doběhl, chytil ho za řetízek 
v nozdrách a odvedl zpět do chléva. Stařenka se probrala až doma ve světnici u maminky, 
právě když k nim přišel lékař. Celé jaro musela ležet a léčit se. Když se uzdravila, tak si se 
stařečkem postavili si svoji chaloupku, ve které si spokojeně žili a poté se vzali. Měli radost, 
že už neslouží u lakomého sedláka. 
Charakteristika hlavních postav: Stařenka je hodná, protože dělala vše, aby Haničku uzdravila 
a protože jí vyprávěla, co prožila. Stařeček je odvážný, pracovitý, protože těžce pracoval 
v lomu, kde hrozilo každý den nebezpečí. Hanička je statečná, hodná dívka, protože musela 
celou zimu prožít s nemocnýma očima, nic neviděla a útěchu hledala u stařenky, kterou měla 
moc ráda. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní vystupuje holčička, která má velmi vážnou nemoc s očima 
a mohla i oslepnout. Velmi dobře se mi četla, protože každý příběh byl velmi zajímavý. 
Doporučila bych ji Sárce a Kristýně, protože si myslím, že už nečtou pohádky, ale nějaké 
zajímavé knihy pro starší děti. Je určena pro čtenáře základních škol a myslím si, že asi tak od 
jedenácti let. Četla jsem ji týden. 
Názvy kapitol: Nemocné děvčátko, Když byla stařenka malá, Stařenka vypráví o povodni, Jak 
stařenka sloužila, Jak chodila stařenka se stařečkem na šišky, Jak se stařenka topila, Jak 
stařenku potkal býk, Jak byl stařeček v Americe, Jak stařeček stavěl železnici, Stařenka 
vypravuje o divokých husách, Stařenka byla s děvčátkem u lékaře. Děvčátko se uzdravilo. 

Jak mluvit koňskou řečí, Můj první kůň 
Napsala a ilustrovala: Lousie Pritchardová 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2009. 
Počet stran: 64 
Počet kapitol: 28, například Poníci z Cukrové stáje, Velká 
koňská rodina, O koních a ponících, Plemena koní a poníků, 
Části těla poníka, Zbarvení poníků, Odznaky poníků, Jak se 
poníci pohybují, Poník a jeho smysly, Poník a jeho řeč. 
Druh literatury: naučná kniha – člověk se podle ní může 

naučit, jak pečovat o koně 
Kniha vypráví o koních, dozvíme se z ní, jaká existují plemena koní a poníků, jak o koně 
pečovat, jak jim dávat ohlávky, jak je krmit, nebo se dozvíme něco o slavných koních 
z historie. Je to průvodce pro někoho, kdo se chystá pořídit si vlastního koníka domů. 
Já si vybrala kapitolu s názvem Jak poníka krmit. 
Tato kapitola je poučením o tom, co bychom koníkům měli dávat za potravu, aby byli zdraví 
a šťastní. Ve volné přírodě je potravou pro koně a poníky tráva. Domácí koně a poníky se 
musíme snažit krmit jako v přírodě. V zimě, když není tráva, tak se na pastvu musí místo ní 
dát seno. Pro závodní koně, kteří hodně trénují, musí být potrava pestřejší. Dávají se jim 
zvláštní krmiva, například müsli a granule, které koňům dodají potřebnou energii. Granule 
a směs obsahují vitamíny a minerály, které kůň potřebuje. Když například dáváme koni 
mrkev, musíme ji rozříznout na půlku a dát mu ji z rozevřené dlaně, aby nás kůň nemohl 
omylem kousnout do prstu. Mrkev se rozřízne na půlku proto, že kdyby byla nakrájená na 
kolečka, tak by se koníkovi mohla vzpříčit v krku. Ale vše, co roste ve volné přírodě, nemohou 
koně žrát, protože některé rostliny jsou pro ně jedovaté, a to je například nějaký druh jehličí 
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anebo starček, což je žlutá, velmi jedovatá květina. Pokud se vyskytne na pastvině, je nutné ji 
vykopat a spálit, aby byli koně ochráněni a zbytečně nezahynuli. 
Charakteristika: Kůň je velké a krásné zvíře, které je hodné. Koně se využívají hodně ve 
sportu, ale i k práci, například v lese, kde svážejí dřevo. Vyskytnou se i zlí koně, ale to je dané 
povahou nebo špatným zacházením lidí. K divokým koňům není dobré se přibližovat, protože 
je tam velké nebezpečí, že by člověk přišel k úrazu. Kůň by ho mohl kopnout nebo vážně 
zranit. 
Kniha je zajímavá, protože je v ní vše, jak se o koně správně postarat. Dobře se mi četla, 
protože kůň patří mezi moje nejoblíbenější zvíře a moc bych si ho přála mít doma. 
Knihu bych doporučila Sárce, protože má ráda koně stejně jako já. Je pro čtenáře od devíti 
let. Četla jsem ji čtrnáct dní. 

Škola - Příručka pro přežití školní docházky 
Nakladatelství: Computer Press, a. s., v Praze roku 2006 
Počet stran: 83 
Kapitoly v knížce nejsou, stránky jsou rozděleny podle žáků 
a učitelů, kteří se rozdělují do různých skupin, jako je 
například žák podle tašek nebo učitel podle dobré nálady. 
Autor: Jasminka Petrovič 

Ilustrátor: Dobrosav Bob Živkovič 
Druh literatury: zábavná, humorná 
Knihu jsem četla měsíc, ale protože se mi hodně líbí, přečetla jsem ji ještě jednou. Doporučila 
bych ji Zuzce, protože si myslím, že by ji zajímalo něco o různých žácích, které máme možná 
i tady ve škole. Myslím si, že kniha je pro čtenáře od osmi let. 
Knížka vypráví o různých povahách žáků a o učitelích, kteří je učí. Žáci jsou v knížce rozděleni 
do různých skupin, a to podle chování, učení, tašek a ostatního. A učitelé jsou rozděleni do 
dvou skupin, a to podle chování a ostatního. Já jsem si vybrala stránky o žákovi, který se 
nazývá „Patolízal“. Je to někdo, kdo křičí, válí se a kroutí, leze po břiše a plazí se před 
učitelem. Nikdy nezapomíná na Den matek a narozeniny jeho třídního. Je to jediný, kdo se 
baví s dětmi učitelek na výletech a exkurzích. Když se jedná o učení, patří mezi šprty. 
V každou chvíli má připraven seznam lichotek pro osobu, která by mu mohla být nějak 
užitečná. U ostatních žáků vyvolává štítivost, protože Patolízal je vlastně žák, který podlézá 
všem, u kterých může mít nějaký prospěch. 
Charakteristika postavy Patolízala: Je to podlízavý žák, který chce mít vše ve svůj prospěch 
a udělá pro to cokoliv, což ostatní děti na něm odsuzují a štítí se ho. 
Kniha je zajímavá tím, že se člověk něco dozví o různých vlastnostech žáků a třeba se 
s některými takovými potká i ve škole. 
Názor na knihu: Kniha se mi dobře četla, protože jsem se dozvěděla něco víc o žácích 
a učitelích a dalo mi to spoustu ponaučení. 
Názvy některých osob z knížky: učitelův oblíbenec, satan, samotář, žvanil, fňukna, zombie, 
génius, žalobníček, sígr, služba. 

 

Čarodějnice Lilli v cirkuse 
Vydalo nakladatelství Príroda, s.r.o, Bratislava 2007. 
Počet stran: 98 ve čtyřech kapitolách 
Autor: Pan Knister 
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Ilustrátor: Birgit Rieger 
Literatura: dětská zábavná 
Kniha vypráví o dívce jménem Lilli, která umí čarovat a má na to taky knihu kouzel, kterou 
našla jednoho rána při probuzení vedle své postele. Vůbec nevěděla, že si ji tam zapomněla 
zapomnětlivá čarodějnice Surulunda. 
Jednou se ve městě konal cirkus a Leon (Lilin bráška) z toho byl hrozně nadšený. Byl rád, že 
maminka koupila lístky na galapředstavení pro něho a Lilli. Maminka měla štěstí, protože 
lístky, které koupila, byly už poslední. Maminka přinesla plakát, který znázorňoval 
představení v cirkusu. Leon si ho nadšeně nalepil na dveře pokojíčku. Seděl před plakátem 
a představoval si to vystoupení. Byl cirkusem úplně posedlý. Lilli přišla ze školy a pozdravila 
se s bráškou. Leon ji hned zavolal do pokoje. Lilli se divila, jak Leon vypadá. Potom hádala 
a vykřikla, že vypadá jako indický princ, který se veze na slonovi. Byla to pravda. Leon řekl Lilli 
o galapředstavení. Lilli byla smutná, protože tam chtěla jít s kamarádkou. Zkoušela Leona 
přemluvit, aby šel na čtvrteční představení a pořád vymýšlela, třeba že minule 
o galapředstavení se nevedlo kouzelníkovi čarovat a tak dále. Leon ale chtěl na 
galapředstavení jít, a tak se Lilli rozhodla, že Leona začaruje. 
Charakteristika postav: Lilli je smutná, chtěla jít na galapředstavení s kamarádkou. Leon je 
veselý hrozně se těšil na galapředstavení. Maminka je hodná, koupila poslední lístky na 
galapředstavení a dala dětem plakát s cirkusem. 
Kniha je zajímavá tím, jak Lilli začarovala Leona a pak jak se zaříkávadlo musela učit 
pozpátku. Vybrala jsem si ji, protože jsem ostatní díly knížek, co mám, přečetla a tento ne, 
tak jsem si ji také přečetla. Doporučila bych ji Nikče, protože si myslím, že ji knihy o holkách, 
které umí čarovat, baví číst. Je pro čtenáře od sedmi let. Četla jsem ji pět dní vždy chvilinku, 
protože jsem neměla čas. 

Nekonečný příběh 
Nakladatelství: Albatros v Praze roku 2006 
Počet stran: 395 
Počet kapitol: 27 
Autor: Michael Ende 
Ilustrátor: František Skála mladší 
Literatura: pohádkový příběh 
Knihu jsem četla dva měsíce. Doporučila bych ji Sárce, Týnce, 
Denče, Zuzce, Michalovi a ještě jiným spolužákům, protože si 
myslím, že by je tato knížka bavila. Je doporučená čtenářům od 

deseti let. 
Knížka vypráví o chlapci Bastiánovi, který utíkal před klukama ze školy, protože ho šikanovali. 
Chtěl se jim schovat, aby mu neublížili, a tak zaběhl do krámku s knížkami. Najednou zaslechl 
něčí hlas a uviděl prodavače, jak se kouká na něj. Ten řekl Bastiánovi, ať jde k němu. Bastán 
šel a pán mu pověděl, že do toho obchůdku nesmějí děti. Ale Bastián mu pověděl, že utíká 
před kluky ze školy. Pánovi náhle zazvonil telefon, a tak řekl Bastiánovi, že nesmí sahat na tu 
knížku, kterou měl právě v ruce a odešel k telefonu. Bastiána kniha natolik zaujala, že jí 
pánovi sebral a nechal mu na stolku lístek, že mu knihu určitě přinese zpět. Poté šel do školy, 
kam ale přišel pozdě, a tak si řekl, že půjde na půdu školy a tam si bude číst knížku. Šel tedy 
na půdu a zamkl se. Sehnal si nějaké žíněnky, na které si sedl, zapálil svíčky a začal číst. 
Dále jsem vybrala kapitolu Dvoupoustevníci: 
Átrej (hlavní postava příběhu) se probudil celý čistý v kožichu Šťastného draka, který spal. 
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Vrtalo mu hlavou, jak se tam ocitl, kdo ho převlékl. Pomaličku se zvedal a šel potichu 
prozkoumat okolí, ale uslyšel: „Ty už odcházíš.“ Byl to Šťastný drak Falco. Najednou draka 
začalo svrbět za uchem a řekl Átrejovi, ať ho podrbe. Átrej uslyšel slabounké mumlání. Viděl 
malou jeskynečku. Šel se tam podívat a viděl dva malé skřítky, ženu a muže. Žena si ho hned 
všimla a dala mu lektvar na zahojení všech ran. Ale jak ho vypil, všiml si ho muž a hned na něj 
valil samé otázky a povídal mu o svém vědeckém výzkumu. Oba se mu představili. Žena se 
jmenovala Urgla a muž se jmenoval Engywuk. Engywuk šel hned Átrejovi ukázat svůj 
dalekohled. Řekl Átrejovi, ať se podívá a Tárej viděl dvě Sfingy a to byla první brána pak byly 
ještě dvě. Brána Zrcadlo a druhá byla Brána bez klíče. Kdyby prošel všechny, dostane se až 
k Jižnímu Orákulu a bude si moci promluvit s Uyulálou. 
Charakteristika hlavních postav: Átrej je šikovný a statečný chlapec, protože udělá vše, aby 
Dětskou císařovnu zachránil. Falco je pěkný a hodný drak, protože pomohl Átrejovi v Močále 
smutku, jinak by se utopil anebo by ho sežral netvor, který byl poddaným Smutku. Urgla je 
hodná, protože uvařila Átrejovi lektvar, aby se mu zahojily rány. Engywuk je chytrý, protože 
věděl skoro vše o Sfingách a takových věcech a tím pomohl Átrejovi. 
Kniha je zajímavá svým dějem, protože je velice dobrodružná, a ten kdo jí čte, se vžije do role 
hlavní postavy. Dobře se mi četla, je to výborná knížka. Při četbě jsem se vžila do hlavní 
postavy Átreje. 
Názvy některých kapitol: Fantazie v ohrožení, Átrejovo poslání, Prastará Morla, Mnohočetná 
Ygramul, Dvoupoustevníci, Tři magické brány, Hlas ticha, Větrní obři, Země temné chásky. 

Pět holek v akci 
Vydalo nakladatelství Petra v Praze roku 2006. 
Počet stran: 126 
Autor: Vlasta Svobodová 
Knihu jsem četla jeden měsíc. Vypráví o dívkách, které se 
jmenují Bára, Erika, Míša, Terezka a Vendulka a mají 

takzvanou Správnou pětku. Bára, hlavní postava, s holkama chodí ven a užívají si naplno. 
Jednou k Báře měla přijet tetička z USA a její bratr Petr, který tam maturoval, měl přijet s ní. 
Když tetička s Petrem přijeli, moc se jim v Praze líbilo. Všichni se přivítali a tetička začala 
rozdávat dárky. Ve chvíli zazvonil zvonek a Bára utíkala otevřít. Byla to Erika, dívka z party. 
Přišla za Bárou, jestli by nešla ven. Bára jí pověděla, ať jde nahoru, že přijela tetička s Petrem. 
Erika nejdříve nechtěla rušit, ale šla. Když vešla, jako první se zakoukala do Petra. Zamilovala 
se. Petr byl ale o několik let starší. Tetička rozdávala dárky, a jak uviděla Eriku, také pro ni 
něco měla. Tetička věděla, že mají holky partu a je jich pět, tak všem přivezla stejné dárky. 
Byly to kšiltovky a hodinky. Kšiltovky, aby se poznaly a hodinky, aby přišly vždy včas na jejich 
setkání. Skřivánkovi (Bářini rodiče) se rozhodli, že tetičce ukážou Prahu. Když se druhý den 
po Praze prošli, holky domluvily výlet k Novákům (Míšiným rodičům) na chatu, kde chtěly 
grilovat. Novákovi hned souhlasili a holky to začaly domlouvat. 
Charakteristika hlavních postav: Bára je dobrá kamarádka, protože si s ní každý užije moc 
legrace. Erika je pracovitá dívka, pomáhá moc ráda Báře a celé partě, je zamilovaná, moc 
miluje Petra. Míša je hodná, zeptala se rodičů, jestli tetičce a Petrovi povolí u nich být na 
chatě a grilovat. 
Terezka a Vendulka jsou spolupracující holky, vždy ve všem si moc rády pomohou. Tetička je 
moc hodná, všem přivezla dárky a moc se jí líbila Praha. Petr je kamarádský kluk, je s ním 
vždy dobrá nálada. 
Kniha je zajímavá tím, že je o dívkách a ty zažívají různá dobrodružství. Mně se kniha velice 
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líbila. Doporučila bych ji všem holkám z páté třídy, protože kniha vypráví o dívkách v letech 
tak jako jsme my a myslím, že by je kniha zaujala. Je určena pro čtenáře od devíti let. 
 

 

Michal Makeš 
Lví král 
Nakladatelství – Egmon 
Místo a rok vydání – Praha, 1994 
Počet stran – 96 
Autor – Walt Disney, ilustrátor – Peter Cpin 
Druh literatury – pohádkový příběh 

Děj knížky nás zavede do Afriky. Na rozlehlé pláni Lvího království se narodil malý lvíček. Na 
jeho přivítání se sešla všechna zvířata – žirafy, sloni, nosorožci, gepardi, antilopy, opice, 
zebry. Všichni se radovali, jen starý lev, králův bratr se neradoval. Lvíček rostl, tatínek mu 
ukázal celé panství, zakázal mu chodit za hranice země, kde bylo hejno hyen. Zatoužil se 
kouknout na sloní hřbitov. Lvíček neuposlechl a šel se svou kamarádkou na sloní hřbitov. 
Zmizeli v houfu zeber. Z lebky vylezly hyeny a chtěly lvy sežrat. Lvíčci se statečně ubránili díky 
pomoci Lvího krále. Společně se pak vrátili zpět. A hodil jim maso. 
Charakteristika: Scar – zlý, Simba – odvážný, Zazu – hodný, Mufas – hodný, hyeny – zlé, 
Pumbaa – hodný, Timon – hodný, Nalou – hodná, Rafiki – hodný. 
Knížka je pro mě zajímavá proto, že je o zvířátkách. Je napínavá. Doporučil bych ji každému, 
komu se líbí zvířátka, Lukášovi, protože je dobrodružná. Je pro čtenáře od osmi let. Četl jsem 
ji pět dní. 

O Červené karkulce 
Autor Jitka Nováková, ilustrátor Jan Suchl. 
Zařadil bych ji do pohádek. 
Vydalo ji Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem v roce 
1974. 
Karkulka byla od rána veselá. Měla se nač těšit. Babička má 
narozeniny a ona jí ponese něco dobrého na zub. A tak když 

na ni maminka zavolala, nechala zalévání, uklidila hračky, umyla si ruce a dívala se, jak 
maminka chystá do košíčku dárky. „Pozdravuj babičku ode mne i od tatínka,“ řekla maminka 
Karkulce a vyšla s ní před dům. „A prosím tě, neutíkej, ať neupadneš a nerozbiješ tu láhev 
s šípkovým vínem!“ napomenula ji ještě. Maminka se dlouho starostlivě dívala za Karkulkou, 
až jí zmizela z očí v nedalekém lese. 
Jednotlivé postavy: vlk je zlý, Karkulka hodná, maminka hodná a myslivec odvážný. 
V knížce jsou hezké obrázky, proto se mi líbila a taky, že to hezky dopadlo. 
Doporučil bych ji dětem, které mají rády pohádky. 
Kniha je doporučena pro děti od sedmi let. Četl jsem ji tři dny. Má 69 stran. 
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Planeta pokladů 
Nakladatelství: Egmont ČR, s. r. o. v Praze roku 2002 
Počet stran: 96 
Autor: Stanislav Kadlec 
Ilustrátor: Alena Mrázová 
Tuto knihu bych zařadil do dobrodružných příběhů. 
Postavy: Jimbo je odvážný, Silver je odvážný. 

Kniha je zajímavá tím, že je dobrodružná. 
Kniha se mi líbila proto, že jsou v ní hezké obrázky. 
Doporučil bych ji dětem, které mají rády příběhy. Je pro čtenáře od sedmi let. Četl jsem ji 
týden. 
Kapitoly: Podivná mapa, Pozor na kyborga, Pochybný přítel, Záchrana lana, Planeta na 
obzoru, Robot vysazený na planetě, Dokonalá část skládačky, Kořist tisíce světů, Silverovo 
zlaté srdce, Největší poklad. 
Děj kapitoly Podivná mapa: 
Stovky a stovky let se po celém vesmíru šířily zkazky o proslulém bídákovi kapitánu 
Nathanielu Flintovi a jeho bandě pirátů. Piráti přepadávali obchodní lodě a svou kořist 
a nesmírné poklady ukryli na tak tajném místě, že se je dosud nikomu nepodařilo objevit. 
Vědělo se jen jedno: že to místo leží na nejvzdálenější výspě galaxie … na tajemné Planetě 
pokladů. 

Medvídek Pú 
Nakladatelství: Egmon 
Místo a rok vydání: Praha 2002 
Počet stran: 42 
Autor: Walt Disney, ilustrace Stanislav Kadlec 
Druh literatury: pohádkový příběh 
Charakteristika postav: Pú, Robin, králíček a sova jsou hodní, křeček 
si vymýšlí. 
Knížka je pro mě zajímavá, protože je o zvířátkách a je napínavá. 
Doporučil bych ji každému, komu se líbí zvířátka. A hlavně dětem, 

které mají rády příběhy. 
Je pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji půl týdne. 
Jednoho lesního rána, v malém domečku ve stoakrovém lese, medvídek Pú cvičil. Hekal, 
vzdychal a ohýbal tělo až ke špičkám… a to celé třikrát za sebou! „Musím takhle cvičit 
alespoň jednou týdně,“ sliboval si Medvídek. „Nechci přece ztloustnout. Hm, z toho 
namáhavém cvičení mi nějak vyhládlo,“ řekl si Pú a rozběhl se rovnou k polici s medem. 

Robin Hood 
Vydalo nakladatelství Librex Ostrava v roce 2005. 
Počet stran: 18 
Druh literatury: dobrodružný příběh 
Podle Alexandra Dumase sepsalo a ilustrovalo nakladatelství 
Librex. 
Charakteristika postav: Robin, John a Scarlet jsou odvážní, 
protože se dokázali postavit proti šerifovi. Šerif je zlý, ubližuje 
ostatním, chce ovládnout Anglii. 
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Kniha je pro mě zajímavá, protože jsou v ní hezké obrázky a je napínavá. 
Doporučil bych ji těm, kteří mají rádi dobrodružství, z naší třídy Honzovi. Je pro čtenáře od 
osmi let. 
Četl jsem ji jeden týden. 
Kdysi dávno, kdy v Anglii vládl král Richard I., jemuž se říkalo Lví srdce, žil v sherwoodském 
lese poblíž města Nottinghamu Robin Hood, syn počestného zemana. Už jako dítě se naučil 
dobře střílet z luku a toto umění stále zlepšoval. Na vzdálenost sto kroků trefil terč do středu 
a druhou ranou rozpůlil šíp vězící v terči. Král Richard Lví srdce byl toho času na křižácké 
výpravě mimo Anglii a v Nottinghamu vládl zpupný šerif. Proto se v blízkém sherwoodském 
lese shromažďovali zbojníci, kteří nebyli spokojeni s šerifovými činy. A brzy se mezi nimi ocitl 
i Robin Hood. Při jedné návštěvě nottinghamského trhu bránil totiž svou milou Marianu proti 
posměváčkům z města, do rvačky se zapletli i šerifovi zbrojnoši a Robin v sebeobraně 
jednoho z nich zabil. 

Pohádky tisíce a jedné noci 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2000. 
Počet stran: 80 
Autor: František Hrubín 
Ilustrátor: Jiří Trnka 
Postavy: král, Šahrazád. Král je zlý, protože sekal svým 
manželkám hlavy. Šahrazád je chytrá a vzdělaná, umí dobře 
vyprávět. 

Kniha je pohádková a dobrodružná. Jsou v ní hezké obrázky. Doporučil bych ji Lukášovi, 
protože je dobrodružná a jemu se takové knihy líbí. Je pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji tři 
dny. 
V knize je osm pohádek: Chytrá Šahrazád, Pohádka o Ebenovém koni, Sindibád Námořník, 
Pohádka o Džaudarovi a jeho bratrech, Alí Baba a čtyřicet loupežníků, Pohádka o Abdalláhovi 
Zemském a Abdalláhovi Mořském, Pohádka o Abú Kírovi a Abú Sírovi, Aladdin a kouzelná 
lampa. 
Stručný děj pohádky Aladdinova kouzelná lampa: 
Jednou žil v dalekém východním městě chlapec jménem Aladdin. Otce už neměl, žil jen 
s matkou a vedlo se jim špatně. Jednoho dne zrána vyšel Aladdin z domu, aby si sehnal 
nějakou příležitostnou práci, zamést krám nebo vyklepat koberec. A tu ho zastavil neznámý 
muž, začal ho objímat a volat: „Žes ty Aladdin, syn mého bratra? Chválabohu že jsem tě 
našel, už mám po starosti o dědice!“ Dal se odvést Aladinem k matce. Vyprávěl jí takové 
podrobnosti z mládí jejího nebožtíka muže, že vdově nezbylo než uvěřit, že onen cizí muž je 
Aladinovým strýcem, který před dávnými lety odešel do světa a kterého už měli za mrtvého. 

Pirátova plavba kolem světa 
Knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta v Praze roku 1986. 
Má 245 stran. 
Autor: Darek Wilson 
Ilustrátor: Darek Wilson 
Knihu bych zařadil do dobrodružných příběhů. 

Charakteristika postav: Doudhtyh je odvážný, protože se dal na výpravu. Chester je odvážný, 
protože je kapitánem. Burghleyh je odvážný, protože provádí ostatní neznámými krajinami. 
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Kniha je zajímavá tím, že je vydaná v Londýně. Má malá písmena, přesto se dobře čte. Hodně 
mě zaujala. Doporučil bych ji Honzovi, protože i on má rád příběhy. 
Je pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Kniha má patnáct kapitol, například Ten Angličan, Podél pobřeží Berberska, Země démonů, 
Derek Wilson se vrací, John Walker, Angličan na lodi, Napoleon se vrací, Kolem pobřeží, 
Hluboká propast, John umírá. 
Muž, jenž se na nábřeží v Plymouthu vztekal a rozčiloval nad odkladem výpravy, byl člověk, 
který vlastní nečinnost považoval za neomluvitelnou. Neustálá činorodost ho poháněla jako 
motor, stala se mu druhou přirozeností. 
Kniha vypráví o Angličanovi Draikovi, který se chystal na novou expedici na moře. Draikovi to 
ale trvalo čtyři roky, než expedici uskutečnil. Když dostal povolení vyplout, námořníkům 
nepřálo počasí a loď musela zůstat v přístavu. Draik byl úspěšný obchodník a cestovatel. Po 
ponížení od Španělů se Draik nemohl s touto prohrou smířit, a tak zasvětil svůj život pirátství. 
Vydal se na dvě průzkumné cesty na západ od Indie a podnikl patnáctiměsíční krvavou 
loupežnou výpravu. 
V knize se mi zvlášť líbil příběh o plavbě kolem světa. 

Vydrýsek – o čem zpívá řeka 
Vydalo nakladatelství Frans v roce 2002 v Plzni. 
Stran: 98 
Autor: Václav Chaloupka 
Ilustrátor: Jaroslav Vogeltanz 
Knihu bych zařadil do příběhů. Vypráví o tom, jak Vydrýsek 
utekl od své rodiny. Prožil mnoho různých dobrodružství, 

nejdřív ho chytil rybář a vzal ho domů. Vydrýskovi se tam moc líbilo, ale chtěl více 
dobrodružství, a proto utekl. Proběhl zahradou na náměstí a skočil do řeky. Plul, až doplul do 
velkého jezera. Tam rybáři dělali výlov. Už se stmívalo a Vydrýsek si lehl pod kámen a usnul. 
Charakteristika postav: Vydrýsek je hodný a odvážný, protože pořád chce objevovat 
dobrodružství. Rybář je hodný, protože vzal Vydrýska domů. Jirka je hodný, stará se 
o Vydrýska. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pěkné obrázky. Doporučil bych ji Denise a Honzovi, protože 
je dobrodružná. Je pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji jeden týden. 
Má třináct kapitol, například O konci zimy a zrození nového života, O starostech vydří mámy 
a příliš čilém synovi, O starostech, bolavém bříšku a děravé kleci, O neopatrných rybářích 
a jiné havěti na cizí řece, O plavání, potápění a světě pod hladinou, O ježatém neplavci, cestě 
proti proudu a výřím nebezpečím. 

Aladin, tajemství Orientu 
Vydalo nakladatelství Walt Disney v Praze roku 1998. 
Počet stran: 113 
Autor: Peter Cpin 
Ilustrátor: Tamara Harcegová 
Kniha vypráví o Aladinovi, jak chce objevit poklad a v něm je 

kouzelná rukavice. V další kapitole potkali na moři žraloka písečného. Na pevnině je napadli 
zlatí brouci a Aladin je všechny zabil. V další kapitole získají loď, která byla plná pokladů. 
Aladin s ní odplul spolu s Aminou a Zafou do své země a ve své zemi si založil rodinu. 
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Charakteristika postav: Aladin je odvážný, protože zabil písečného žraloka. Amin je odvážná, 
protože pořád chodí s Aladinem a pomáhá mu. Zafa je věrný papoušek. Banditi jsou zlí, 
protože pomáhají zlému čaroději. Čaroděj je zlý, najal si bandity, aby zabránili Aladinovi 
získat zlatou rukavici. 
Kniha mě zaujala, jedná se o pěkný příběh. Doporučil bych ji Honzovi a Denise, protože je 
baví dobrodružství. Je určena pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji dva týdny. 
Kniha má tři kapitoly: Létající koberec, Zlatý brouk, Loď pokladů. 
Žánr: dobrodružné pohádky 
Kniha mě zaujala tím, že je to pěkně napsaný příběh. 

Příběhy z medové stráně 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1990 v Praze. 
Autor: Václav Deyl 
Ilustrátor: Vojtěch Kubašta 
Počet stran: 150 
Žánr: dobrodružné pohádky 
Pohádka Tajný tvor: Pižla v noci uviděl nějakého tvora. Ten tvor byla 
želva Veruna, která utekla od svých lidí. Veruny se každý bál, ale 
jenom Pižla ne. Veruna nechtěla zpátky k lidem. Pižla ji teda nechal 
v lese a od té doby s ním chodila. Potom přiskákal zajíc Karel. Bál se, 

že v jeho chaloupce straší. Pižla s Verunou se tam šli podívat, ale nic tam neslyšeli. Karel se 
ovšem bál tam jít, tak spal v mechu pod stromem. Druhý den Pižla našel v komoře myš a od 
té doby v chaloupce nestrašilo. 
Charakteristika postav: Pižla je srandovní, protože pořad říká vtipy. Veruna je zlobivá, 
protože utekla od lidí. Karel je odvážný, protože v druhé kapitole šel přes celý les 
a v polovině ho přepadl vlk. 
Knihu bych doporučil Honzovi a Pavlovi, protože rádi čtou takhle dlouhé knihy. Je pro 
čtenáře od devíti let. 
Četl jsem ji dva týdny. Zaujalo mě v ní například, že Pižlu málem zašlápl člověk. Také se mi 
líbily obrázky. 
Kniha má 38 kapitol je rozdělena na dvě části: Tajemný tvor, V chaloupce straší, Stříbrný 
Nosík, Mikulka na pasece, Hlemýžď na rozhledně, Velké přípravy, Krkolomná jízda, Pátrání, 
Stavitelé domků, Detektiv Karkulák, Vzácná návštěva, Podařená dvojice, Rámus hryže trávu. 

Wardcraft 
Vydalo nakladatelství Fantom Print v Ostravě roku 2006. 
Počet stran: 399 
Autor a ilustrátor: Richard Knaak 
Knihu bych zařadil do fantazy příběhů. 
Charakteristika postav: Tral se postavil se proti lidem a pomohl 
Gromovi. Grom je odvážný, pomohl Tralovi k odjezdu. Orkové jsou 
stateční, bojovali za Trala. Artas je odvážný a trochu šílený, chtěl se 
postavit proti hordě Orků. Jaina je odvážná, ujedná spojenectví. 
V knize mě zaujalo, jak Tral s Jainou ujednali příměří. V knize je 

hlavně pěkně napsaný děj různých příběhů. Doporučil bych ji Pavlovi, protože rád čte 
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dobrodružné knihy. Je pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji tři týdny. 
Děj vypráví o tom, jak Tral postavil osadu. Za dva dny přišel Ork, že lidé vězní Groma. Tral 
vytáhl na lidi a dobyl vězení, kde věznili Groma. Tral ho osvobodil. Grom řekl Tralovi, ať 
odplují na lidských lodích. Mezitím Artas zaútočil na nemrtvé. Jaina odjela také na stejnou 
zem jako Tral a tam ujednali spojenectví. Poté se Artas chopil meče mrazivého smutku 
a propadl nemrtvým. Stal se z něho nemrtvý rytíř. 

Správná pětka na útěku 
Vydalo nakladatelství Albatros roku 2009 v Praze. 
Počet stran: 180 
Autor: Bohumil Flucl 
Ilustrátor: Bohumil Flucl 
Knihu bych zařadil mezi dobrodružné příběhy. 
Charakteristika postav: George je hodná a odvážná, protože zachránila 
Annu. Anna je odvážná, šla první do sklepení hradu. Tim je věrný pes, 
pomáhá George. Julián je statečný, našel Tima v lese v noci. Teta Fanny 
je starostlivá, nechtěla děti pustit na hrad. 

Knihu bych doporučil Honzovi a Pavlovi, protože rádi čtou tak napínavé knihy. 
Kniha se mně pěkně četla, je v ní hodně napínavý děj. Zaujalo mě, jak se Tim ztratil. Četl jsem 
ji dva týdny. Je pro čtenáře od devíti let. 
Má 22 kapitol, například Letní prázdniny, Rodina Stickových, Škaredé překvapení, Děti 
v nesnázích, Uprostřed noci, Julián odrazí útok Stickových, Dobré zprávy, Georgin plán. 
Děj vypráví, jak George čekala na své kamarády a těšila se, že budou stanovat na ostrově. 
Dostala zprávu, že přijedou vlakem. Šla jim hned naproti. Přijel vlak, kamarádi jásali, Tim 
skákal a hafal. Teta Fanny je přivítala. Děti se hned ptaly, jestli mohou na ostrov. Teta ale 
nejdřív řekla, ať se nejdřív najedí. Děti šly, ale neměly se tam jak dostat. Tak se zeptaly 
v přístavu, jestli jim nepůjčí loďku. Na ostrově spaly celý týden. Jedné noci všichni zachytili 
záhadné světelné signály přicházející z neznámé lodi. Zdá se, že narazili na nebezpečnou 
pašeráckou bandu! Objevili velký sklad zbraní. Snažili se dostat k telefonu na lodi a podařilo 
se jim to. Zavolali policii, ale museli čekat. Piráti je chytili a dali do klece. Ale my jsme utekli 
pryč. Nasedli jsme do lodi a jeli jsme zpátky na náš ostrov. Teta nás pochválila a pak jsme šli 
pořádně spát. 

Dětem 
Knihu vydalo nakladatelství Euromedia group v Praze roku 
2003. 
Počet stran 118. 
Autor: Helena Zmatlíková 
Ilustrátor: Helena Zmatlíková 
Knihu jsem četl tři týdny. Je pro čtenáře od sedmi let. 
Kapitoly: O velké polštářové válce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 
Pohádka o strašidlech, Čert s houslemi, Na výletě, Zuzana 
a písmenka. 

Charakteristika: Zuzana je snaživá, chtěla psát jiná písmena. Učitelka je uplakaná, byla 
nešťastná z písmen. Školník je také uplakaný, nelíbila se mu písmena. Písmena jsou 
neposlušná, pořád se lámala. 
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Z kapitoly Zuzana a písmenka: 
Byla jedna holka jménem Zuzana, která psala hrozná písmena. Paní učitelka se vždy 
rozbrečela. Paní učitelka ukázala ten sešit panu školníkovi a i ten začal plakat. Jak plakali, tak 
písmena nastydla a paní učitelka je musela odvést do nemocnice. Jak se písmena uzdravila, 
paní učitelka si je odvezla a Zuzana se naučila psát hezká písmena. A i v sešitech už hezky 
psala. A paní učitelka s panem školníkem už nebrečeli. 
V malém království se jednoho dne král usmyslel, že si zahrajou polštářovou válku. A hned 
začala mela, král s vojáky útočil proti ostatním vojákům. Mlátili se hlava nehlava a král 
zvítězil a jel jako vítěz. Zaútočili i na kaprála, který nic nevěděl. Ale krále porazili poddaní, 
kterých bylo více. Konečně na jeden den byli všichni rovnostejní. 
Žánr: pohádková literatura s malou hrdinkou 
Kniha mě zaujala tím, jak se Zuzana naučila psát hezká písmena. Líbila se mi, že se hezky 
četla a text doprovázely hezké obrázky. Doporučil bych ji prvňákům, třeba Ivanovi, protože 
rád čte pohádky. 

Letopisy Narnie – Čarodějův synovec 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Kniha má 208 stran. 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrátor: Pauline Baynes 
Druh literatury: fantasy 
Charakteristika postav: Digory je hodný, šel zachránit Polly. Polly je 
hodná, chtěla zabránit, aby probudil zlou Jadis. Jadis je zlá, chtěla 
uštvat Jahodu a hodila po Aslanovi lampu. Drožkář je hodný, šel 
s dětmi a s Jahodou za Aslanem. Jahoda je hodný, pomohl dětem 

dostat jablko. Andrew je zlý, poslal Polly pryč do jiného světa. 
Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj. Velmi dobře se čte a má pěkné obrázky. Doporučil 
bych ji Honzovi, protože by ho to zaujalo. 
Kniha je pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Kapitoly: Nesprávné dveře, Založení Narnie, Digory a jeho strýc, První vtip a jiné záležitosti, 
Les mezi světy, Digory i jeho strýček mají potíže, Zvonek a palička, Jahodovo dobrodružství, 
Osudné slovo, Nečekané setkání a další. 
V Londýně žily dvě děti. Jmenovaly se Digory a Polly. Digory měl nemocnou maminku a zlého 
strýce. Jednoho dne se rozhodli, že prolezou komínem do sousedního domu, ale nebylo nic 
vidět, tak vlezli do pracovny strýce Andrewa, kam nemohli. A strýc Andrew obelhal Polly 
a dal jí zelený prsten a ona se jím dotkla a zmizela do jiného světa. Digory si vzal žlutý, aby se 
mohli vrátit a jeden zelený. Sáhl na zelený prsten a zmizel za Polly. Ocitl se u nádherného 
místa, všude tam byla jezera. Uviděl Polly a běžel za ní. Potom se dohodli, že skočí do 
jednoho jezera. Když skočili do jezera, ocitli se v Charnu, kde pomocí zvonku zazvonili 
a probudili zlou královnu. Chtěli se dostat pryč, ale královna ho chytila za nohu 
a teleportovala se taky s dětmi. Potom skočili do dalšího světa, kde nebylo nic. Ale po chvíli 
se objevilo světlo a lev uprostřed. A drožkář s koněm Jahodou se divili, že lev umí zpívat. 
Potom se objevila zem a nebe. A najednou začal zpívat nádhernou píseň. Potom začaly růst 
stromy, keře a tráva. Lev si svolal zvířata do kruhu i koně Jahodu a začal říkat, ať mluví 
a všichni najednou začali mluvit. Potom si lev zavolal slony a odešli za hory a z lesů vyšli 
dryády a fauni. Zlá čarodějnice hodila pouliční lampu a ta se zabodla. Potom se vydali do 
sadu pro kouzelné jablko. Pak se dostali domů a Digory dal mamince jablko a ta se uzdravila. 
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Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Počet stran: 200 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrátor: Pauline Baynes 
Druh literatury: fantazy 
Charakteristika postav: Aslan je statečný, zabránil čarodějnici, aby zabila 
Edmunda. Jadis je zlá, obelhala Edmunda a chtěla zabít Petra. Profesor 
je hodný, pomohl Lucince, když brečela. Mclidiová je zlá, honila po 

domě děti. Petr je odvážný, bojoval s čarodějnicí. Zuzana je odvážná, šla s Lucinkou za 
Aslanem. Edmund je sprostý, lhal Petrovi a urážel Lucii. Lucie je laskavá, šla s Aslanem 
a oživila vojáky. Tumnus je hodný, nezradil Lucinku a pomohl ji dostat se domů. Nejvíc bych 
chtěl být v kůži Petra. 
Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj. Velmi dobře se čte, má pěkné obrázky. Doporučil 
bych ji Lukášovi, určitě by ho to zaujalo. 
Kniha je určena pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji dva týdny. 
Kniha vypráví o tom, jak při válce byly dlouhé nálety na Londýn a na dům Pevenciových. Když 
nálety začaly, Petr s Edmundem našli mamku. Mamka jim řekla, ať jdou najít své sestry. První 
našli Zuzanu, která měla baterku. Zuzana s baterkou vběhla do pokoje Lucky a rozsvítila 
lampičku. Rychle ji vzala s sebou a všichni utíkali do krytu. Druhý den se zabalili a šli na vlak. 
Jakmile se rozloučili, nastoupily do vlaku a odjeli na venkov. Vystoupili z vlaku na stanici. 
Přijela tam Mclidiová s vozem. Nastoupili si a Mclidiová je odvezla do domu. Skoro nic 
nemohli dělat a hlavně nesměli rušit profesora. Další den pršelo, takže ven nemohli a Lucie 
navrhla, že si mohou zahrát na schovávanou. Tak Petr začal pikat. Zuzana se schovala do 
truhly, Edmund za závěs a Lucinka vešla do prázdné místnosti, kde byla jenom skříň. Tak se 
do ní schovala. Najednou se ocitla v lese, kde pořád sněžilo. Uviděla lampu, která jasně 
svítila. Lucinka tam potkala někoho divného. Nohy jako koza a tělo jako člověk. Představil se, 
že je faun Tumnus a kdo je ona? Nějaký trpaslík bez vousů? Lucinka se ho zeptala, kde to 
vlastně je. Faun jí řekl, že je v Narnii. Také Lucinka se představila, že je holka a ne trpaslík. 
Tumnus ji pozval do svého domku na čaj a na topinky. Zatopil v krbu a začal zpívat Narnijskou 
ukolébavku. Z ohně se najednou staly postavy, které tančily. Jak dozpíval, všechno zhaslo. 
Faun začal plakat. Lucinka se probudila a ptala se, co se mu stalo. Faun řekl, že provedl něco 
hrozného. Unesl ji, protože mu to přikázala Jadis. Rychle utíkali k lampě a Lucinka se 
rozloučila. Vyběhla ze skříně a začala křičet, že jí nic není a prozradila Edmunda. Tak skončili 
se schovávanou. Večer Lucka zkusila se tam dostat a povedlo se jí to. Edmund šel za ní. Ale 
jak prošel skříní, Lucku neviděl, ale slyšel rolničky. 
Názvy kapitol: Lucinka nakoukne do skříně, Co tam Lucinka našla, Edmund a skříň, Turecký 
med, Zase přede dveřmi, Do lesa, Den s bobry a dalších deset kapitol. 
Úryvek z knihy: Potom Petr zavelel a kentauři s gepardy vyjeli do boje. Jadis zavelela svému 
kapitánu a její horda se rozeběhla. Petr v čele s armádou a Edmund s lukostřelci je kryli 
zezadu. Střed byl hrozný. Velitel kentaurů potom zabil velitele Jadis. Potom vyjela druhá vlna 
Jadis, které velela ona sama. 

Letopisy Narnie - Princ Kaspian 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Stran má 240. 
Autor: C. S. Lewis 
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Ilustrátor: Pauline Baynes 
Literatura: fantazy 
Nejvíc bych se chtěl ocitnout v kůži Petra, protože je král a zápasil s Mirázem. 
Charakteristika postav: Kaspian je naštvaný, protože se dozvěděl, že Miráz mu zabil otce. 
Petr je odvážný, utkal se s Mirázem. Edmund je odvážný, bojoval po boku Petra. Zuzana je 
odvážná, velela lukostřelcům. Lucie je hodná, jela za Aslanem. Aslan jim přišel na pomoc. 
Miráz zabil Kaspianovi otce. Ripčíp zachránil Kaspiana. Kapitán probodl Miráze. 
Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj. Velmi dobře se čte, má pěkné obrázky. Doporučil 
bych ji Honzovi, i jeho by zaujala. Je pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji tři 
týdny. 
Kapitoly: Ostrov, Stará pokladnice, Trpaslík, Trpaslík vypráví o princi Kaspianovi, Kaspianovo 
dobrodružství v horách, Ti, kdo žili ve skrytu, Stará Narnie v ohrožení a dalších osm kapitol. 
Jednoho dne se Zuzana koukala do novin. Lucinka k ní přiběhla, ať jde s ní. Zavedla ji 
k Petrovi, který zápasil s chlapci. Edmund to nevydržel a vrhl se na ně. Přišel tam voják, který 
je odstrčil. Šli si sednout na lavičku a čekat na vlak. V Narnii mezitím utekl Kaspian pryč od 
svého strýce. Objevili ho trpaslíci. Vzal si roh Zuzany a zatroubil. Děti magie zvedla 
a teleportovala do Narnie. Všichni se ocitli na ostrově hustých stromů a nevěděli, kde jsou. 
Lucie řekla, že jsou na Caer Paravelu. Edmund prohlásil, že ho zbourali katapulty. Petr si 
vzpomněl, že tu mají věci, co měli na sobě v Narnii. Věci jim byly hodně veliké. Vzali si 
zbraně, jen Zuzana nenašla svůj roh. Kdesi uslyšeli někoho mluvit, tak šli za tím hlasem. 
Uviděli dva lidi, kteří chtěli vyhodit z loďky trpaslíka. Ale Zuzana na ně vypálila z luku. Petr 
musel pro toho trpaslíka skočit. Jak ho vytáhl, Lucinka mu rozvázala ruce a nohy. Trpaslík se 
jim představil - jmenuje se Drinian. Pověděl jim, jak se tam dostali. 

Letopisy Narnie – Plavba Jitřního poutníka 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Stran: 264 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrátor: Pauline Baynes 
Literatura: fantazy 
Nejvíc bych se chtěl ocitnout v kůži Kaspiana, protože se 

plavil až na konec světa. 
Charakteristika postav: Edmund je odvážný, pomáhal Kaspianovi. Lucie je hodná, vše 
vysvětlila Eustacovi. Eustac je protivný, všechny otravoval. Rípčíp je odvážný, šel na konec 
světa. 
Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj. Velmi dobře se čte a má pěkné obrázky. Doporučil 
bych ji Honzovi, protože by ho to zaujalo. Je pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem 
ji dva týdny. 
Kniha vypráví o tom, jak Edmund a Lucie přijeli na návštěvu ke své tetě. Eustach je pořád 
otravoval, až jednou byli v pokoji a koukali se na obraz. Když je Eustach zase začal otravovat, 
ten obraz je vtáhl do Narnie. Edmund a Lucie hned věděli, že to je Kaspian na lodi. A také 
poznali Rípčípa. Kaspian je hned vytáhl na loď. Dorazili na ostrov a Eustac se urazil a odešel 
někam do středu ostrova, aby se vyspal. Když se vzbudil, šel dál, ale nenašel cestu zpátky. 
Vydal se do jeskyně, kde našel draka. Ten umřel před ním. Eustac si vzal od draka náramek, 
který ho udělal taky drakem. Potom ten náramek nemohl sundat a ruka ho pořád bolela. 
Když ho Lucinka našla, viděla, že ten drak trpí, tak mu na to kápla kapku z lahvičky na 
uzdravení. Ruka se Eustacovi uzdravila, ale pořád nemohl sundat ten náramek. V noci se 
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proměnil nazpátek v člověka a rychle si sundal náramek. Další den dopluli na Osamělý ostrov, 
kde nabrali zásoby a pluli dál. 
Kapitoly: Obraz v ložnici, Na palubě Jitřního poutníka, Osamělé ostrovy, Co tam Kaspian 
dělal, Bouře a co z ní vzešlo, Eustacovo dobrodružství a dalších deset kapitol. 
Úryvek: Rípčíp hlídal vodu, aby ji nikdo neukradl a Eustac se o to pokusil, ale Rípčíp ho 
pobodal. Eustac nadával a utíkal za Kaspianem, ale Kaspian dal za pravdu Rípčípovi. Protože 
když někdo bude krást, tak tam nedoplujeme. Eustac se naštval a Lucinka mu to ošetřila. 

Letopisy Narnie – Stříbrná židle 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Stran: 256 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrátor: Pauline Baynes 
Literatura: fantazy 
Charakteristika postav: Eustac je odvážný, pomohl Rilianovi. 
Jill je hodná, odvázala Riliana. Čvachetka je odvážný, 

rozdupal oheň. Rilian je odvážný, zničil židli. Čarodějnice je zlá, přivázala Riliana k židli. Obři 
jsou zlí, chtěli sníst děti a Čvachetku. 
Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj. Velmi dobře se čte, má pěkné obrázky. Doporučil 
bych ji Lukášovi, určitě by ho to zaujalo. Je pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji 
tři týdny. 
Kapitoly: Za tělocvičnou, Jill dostane úkol, Král odplouvá, Soví parlament, Čvachetka, Severní 
divočina a dalších deset kapitol. 
Kniha vypráví o tom, jak Eustac s Jill se dostali do Narnie. Jill se setkala s Aslanem, který jí 
prozradil čtyři znamení. Eustach mezitím uviděl starého Kaspiana a on jim dal úkol, aby mu 
našli syna Riliana. Tak ho šli s Jill hledat. Došli k bažinám, kde poznali Čvachetku. On se k nim 
přidal a šli ho hledat všichni. Došli k mostu, tam je potkala paní s černým rytířem. Poslala je 
k obrům, aby se ohlásili jako paní v červené kytlici. Obři se o ně postarali, aby jim bylo dobře. 
Když se setkali, objevili, co vlastně s nimi chtějí udělat. Chtějí se dostat ven, ale obr chůva jim 
to zatrhla. Další den hned před slavností utekli do sněhu. Našli vchod do jeskyně. Objevily je 
tam obludy, které je naložily na loď a odvezly je pryč. Nic neviděli, jenom tmu, světla na 
lodích a ty obludy. Když tu náhle Čvachetka uviděl město. Jak tam dorazili, uviděli toho 
černého rytíře. Ten je uvítal a pozval je dál do svého hradu. O půlnoci museli rytíře přivázat 
k stříbrné židli. Protože se z něho stala obluda. Když byl při smyslech, tak ho děti odvázaly 
a kletba byla pryč. Protože když vstane ze židle po půlnoci, kletba zmizí. Nikdy nevstal, jenom 
ráno, protože ho pustila zlá čarodějnice. 

Letopisy Narnie – Poslední bitva 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod v roce 2006. 
Stran: 222 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrátor: Pauline Baynes 
Literatura: fantazy 
Charakteristika postav: Opičák lže, vydával oslíka za Aslana. Klenot je 
odvážný, pomohl Tiriánovi v bitvě. Tirián je odvážný, bojoval za 
Narnii proti Kalormencům. Jill pomohla Tiriánovi, aby přežil. Eustac je 
odvážný, bojoval s Tiriánem proti Kalormencům. 
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Kniha je zajímavá tím, že má napínavý děj a hezké ilustrace. Velmi dobře se čte. Doporučil 
bych ji Honzovi, určitě by ho zaujala. Je pro pokročilé čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji 
dva týdny. 
Kapitoly: U jezera Kotel, Králova zbrklost, Opičák v celé své kráse, Co se té noci stalo, Jak králi 
přišla pomoc, Úspěšné noční dílo, Převážně o trpaslících, Zprávy, které přinesl orel, Velké 
shromáždění Stájovém kopci a dalších sedm kapitol. 
Kniha vypráví o tom, jak jak opičák vydává oslíka za Aslana. Tirián na to přišel, snažil se to říct 
Narnianům, ale oni mu nevěřili. Opičák nechal Tiriána svázat ke stromu a Klenota dali do 
ohrady k ostatním koním. Tirián poprosil myši, aby ho rozvázaly a šly pomoct koním 
a Klenotovi. Tirián šel za opičákem, ale ten tam měl kalormenské vojáky, proto se k němu 
nedostal. Vyzval Narniany, ať mu pomohou, ale jen málo z nich mu šlo pomoct. Myši mezitím 
rozvázaly Klenota a pustily koně, kteří mu jeli na pomoc. Ale trpaslíci vzali luky a skoro 
všechny koně postříleli. Tirián na ně nadával. Vtom se tam objevila Jill a Eustac. Pomohli 
Tiriánovi, ale opičák utekl. Jill si všimla oslíka, tak ho vzala a sundala mu ten kožich, aby ho 
Narniané nepovažovali za Aslana. Šli v lese a našli strážnou věž. Ve věži našli kalormenskou 
zbroj, kterou si vzali na sebe. Jill uviděla nějakého velkého ptáka a oslík jim řekl, že to byl Taš, 
bůh Kalormenců. Jak Taš přešel, vydali se na kopec ke stodole. Tam našli opičáka, který 
vyvolával Narniany, aby šli do stodoly. Ale když tam nějaký vešel, za chvíli vypadl mrtvý. 
Jeden Kalormenec tam chtěl jít taky, ale kapitán ho přemlouval, aby nechodil. Jak tam muž 
vstoupil, už nevyšel, ale místo něj vyhodili staršího Kalormence, ale všichni mysleli, že to je 
on. V závěru knihy se setkali králové a královny Narnie a Tiriána přijali mezi sebe. 

World of Warcraft – Kruh nenávisti 
Vydalo nakladatelství Fantom Print v Ostravě roku 2006. 
Kniha má 191 stran. 
Autor: Keith R. A. DeCandido 
Obal knihy (ilustrátor): Glann Rane 
Knihu bych zařadil do fantazy příběhů. 
Charakteristika postav: Jaina Proudmoor je starostlivá, 
chtěla udržet spojenectví s orky. Thrall je odvážný, vedl orky, 

byl jejich náčelník. 
Kniha mě zaujala, protože je hezky napsaná. Je zajímavá tím, že se umí dva různé národy 
dohodnout. Doporučil bych ji Honzovi, protože čte fantazy knihy. Je určena pro pokročilé 
čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden týden. 
Kapitoly jsou očíslované a je jich 24. 
Kniha vypráví o tom, jak Orkové a lidé rozprášili Plamennou legii a porazily Artase. Teď se 
museli dělit o Kalimdor dva klany. Ale moc dlouho jim to nevydrželo. Začaly proti sobě útočit, 
aby tam zůstal jen jeden klan. Thrall s Jainou byli ale pořád spojenci. To rebelové útočili na 
Alianci a na Hordu. Museli v říši nastolit pořádek, a tak začali boje s rebely. V závěru knihy 
nastolili pořádek v Kalimdoru a žili v míru, než přijde další armády nemrtvých a pekelníků. 

Drsnej brouk – Zahrada strachu 
Autor - Paul Shipton 
Ilustrátor - Josef Gertli Danglár 
Vydalo nakladatelství Albatros roku 2003 v Praze. 
Kniha má 122 stránek. Zařadil bych ji do dobrodružných 
detektivek. 
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Charakteristika postav: Všivák Muldoon je odvážný, nebál se jít s mravenci, i když se jich bál. 
Trasořitka Jake je feťák závislý na cukru. Dix je barman, měl svou kavárnu. Lerry chtěl najít 
svého bratra. 
Kniha mě zaujala, protože je hezky napsaná. Je zajímavá tím, že Všivák rozlouskne záhady. 
Doporučil bych ji Honzovi, protože si myslím, že si ji taky přečte. Je určena pro pokročilé 
čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden týden. 
Kniha vypráví o Všiváku Muldoovi, který se jednou vrátil do kanceláře, kde si moc dlouho 
neposeděl. Přišli k němu tři škvoři, kteří se drželi spíše u popelnic, ale museli jít až sem, 
protože všichni čmuchalové jsou mrtví. Je to těžká práce. Řekli mi, že se jim ztratil bratr, 
který pořád říkal něco o louce. Tak jsem se vydal na cestu. Přišel jsem k velké pavučině. Tam 
jsem spatřil škvoří nohy, tak už jsem věděl, že to je on. Vrátil jsem se ke škvorům, abych jim 
to řekl. Pak jsem šel K Dixovi na panáka. Sedl jsem si k baru. Spatřil mě Dix a šel mi nalít jako 
obvykle. Na konci do zahrady přišel muž, který rozšlápl pavouka a udělal paniku mezi 
mravenci. Ale bratr škvorů byl v pořádku a škvoři měli radost. 

 

Gabriel Nekut 

O letadélku Káněti 
Autor: Bohumil Říha 
Nakreslila: Helena Zmatlíková 
Nakladatelství: Axióma 
Místo a rok vydání: Praha 2006 
Počet stran: 95 
Je to příběh o dětech. 
Knihu jsem četl dvanáct dní. Přečetl jsem ji celou. 

Hlavní postavy: Anežka je hodná a pomáhá. Pepíček je taky hodný a pomáhá. Vojta je 
zlobivý, protože rozbil Pepíčkovi kolo. Děda Kozelka hlídal hangár. Pan Hejduk byl pilot. 
Kociánek je kamarád dětí. 
Knížka se mi líbila, protože je v ní hodně obrázků. 
Doporučil bych ji Honzíkovi Bakešovi, protože je pěkná. 
Knížka je pro čtenáře od osmi let. Je o veselých příhodách pekelských dětí. O zvědavé Anežce 
a o Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kociánkovi. Vojta šel s Anežkou a s Pepíčkem 
k hangáru. A našli tam letadélko Káně. Tomešovým se narodilo děťátko. Tatínek chodil 
pracovat do cihelny. Děti zažily šťastný den. Chodily se psem Kociánkem k hangáru. Anežka 
nosila dědovi Kozelkovi černý kastrůlek. 

Mach a Šebestová za školou 
Napsal: Miloš Macourek 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo Nakladatelství Albatros, Praha 2004. 
Kniha má 124 stran. Četl jsem ji sedm dní. 
Tuto knihu bych zařadil do pohádek. Je o tom, jak Mach 
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a Šebestová jsou za školou. Je určena pro děti od 6 let do 10 let. Doporučil bych všem těm, 
kteří mají rádi pohádky. 
V knize je sedm kapitol: O tom, jak Mach a Šebestová byli za školou; O tom, jak Mach 
a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda; O tom, jak Mach a Šebestová učili Jonatána 
vzornému chování; O tom, jak Mach a Šebestová ovládli přírodní zákony; O tom, jak Mach 
a Šebestová pomohli vypátrat zloděje; O tom, jak Mach a Šebestová hlídali dítě; O tom, jak 
Mach a Šebestová zachránili sluchátko a s ním i celou školu. 
Paní Kadrnožková prodala Jonatána a ten měl velkou službu. Pan Kamenec i s paní 
Kamencovou leželi v plavkách na zahradě a četli si. A jistá paní Kamencová volala, Jonatáne, 
přines z ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel domů a za chvilku nesl 
podnos s kokakolou, skleničkami a ledem. Po chvilce řekl pan Kamenec a teď Jonatáne, teď si 
vezmi do huby houbu a umyj nám auto. Šebestová řekla, pojď pryč Machu, na to se nedá 
vůbec dívat. Po cestě řekl Mach, počkej Šebestová, já mám nápad, proměníme se za zloděje 
a půjdeme paní Kadrnožkovou oloupit. Šebestová řekla, to je bezva nápad. A šli večer ke 
dveřím paní Kadrnožkové, a protože to tam neznali, Mach brkl o kyblík a paní Kadrnožková 
vykřikla pomoc pomoc! Jsou tu u mě zloději. 
Hlavní postavy: Jonatán je hodný, stejně jako kočka Micinka, Mach a Šebestová. Pan 
Kamenec je zlý, protože honil Jonatána, paní Kadrnožková hodná, paní Kamencová zlá, 
protože chtěla, aby Jonatán obskakoval paní Kamencovou. 

Asterix a zlatý srp 
Napsal: René Gosciny 
Kresby: Albert Uderzo 
Vydalo Nakladatelství Egmont ČR, s. r. o. 
Kniha má 46 stran. Četl jsem ji jeden den. 
Knihu jsem si vybral, protože jsou v ní pěkné obrázky. Je 
určena pro děti od devíti do jedenácti let. 
Doporučil bych ji Honzovi Bakešovi, protože je to legrační. 
Tuto knihu bych zařadil do pohádkových příběhů. 

Tato knížka je o dvou mužích a jejich přátelích, jak spolu prožívají spousty dobrodružství. 
Někdy to vypadá vážně a pak děj skončí velkou legrací. 
Hlavní hrdinové Asterix a Obelix, jsou to Galové a jsou to legrační chlapíci. Jejich přítel 
Panoramix – Druid vaří všelijaké lektvary. Jednoho dne se mu podaří uvařit kouzelný nápoj. 
Kdo tento nápoj vypije, dostane na nějakou dobu obrovskou sílu. Ta síla je tak veliká, že 
Asterix a Obelix mohou přenášet celé skály a když si dají facku, tak létají vzduchem. Tento 
příběh je o tom, jak bojují s Římany a díky zázračnému nápoji všechny bitvy vyhrávají. 
Co se to ozývá od toho stromu, to je Panoramix, náš Druid. Co se stalo Panoramixi? Zlomil se 
mi zlatý srp! Koupíš si nový, ty nejlepší vyrábí slavný Amerix. Ale je to moc daleko 
a nebezpečné, půjdu tam já, jsi moc hodný Asterixi, ale já tě nepustím. 
Charakteristika postav: Asterix, Obelix, Panoramix, Amerix a Trubadix jsou hodní, Říman 
Caesar je zlý, sobecký a agresivní, ostatní Římané jsou bojechtiví. 

Čarovná zima 
Napsala a ilustrovala: Tove Janssonová 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1997. 
Knihu jsem četl šest dnů. Má 103 stran. Je od osmi let. 
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Doporučil bych ji holkám a klukům, protože je to příběh o skřítcích a kouzelné zimě dalekého 
severu. Vybral jsem si ji, protože mě zaujal název knihy. 
Zařadil bych ji do pohádek. 
Je to příběh o malém severském skřítkovi. 
Kapitoly: Zasněžený salon, Začarovaný koupací pavilónek, Velká zima, Tajemné bytosti, 
Hladoví hosté, Příchod jara. 
Tato kniha je o tom, jak Muminek hledá svého bratra. Příběh o malém Muminkovi, 
podivuhodném severském skřítkovi, nás zavede do dalekých arktických krajů, kde právě 
vládne čarovná zima. Ano, pro Muminka je opravdu čarovná! Probudil se předčasně ze 
zimního spánku, vylezl ven z jejich domečku, a co nevidí kolem sebe? Všude bílo, nikde ani 
živáčka. Ale přece tu a tam jsou na sněhu malé stopy, přece i tady vládne život… Muminek se 
odhodlaně pustí dál, a tím se pro něho začíná odvíjet dlouhý řetěz polopohádkových, 
polofantastických dobrodružství. Neprožívá je ovšem sám, setkává se s mnoha neznámými 
bytůstkami a zvířátky a prožije s nimi ledacos veselého i smutného, ale vždycky 
podivuhodného. 
Charakteristika postav: Tiki je hodná, Šňupálek hodný, Muminek hodný, Veverka hodná, 
Ledová paní zlá, protože dělá průvan do domečku. 

Auta 
Napsali: Lord, Michels and Marduez 
Vydalo nakladatelství Egmont ČR, s. r. o. v Praze roku 2006. 
Počet stran: 96 
Knihu jsem přečetl celou. Je pro malé čtenáře. Vybral jsem si 
ji, protože mě auta zajímají. 

Tato kniha je zajímavá tím, že auta se chovají jako lidé. Zařadil bych ji do příběhů. Doporučil 
bych ji spíš klukům, protože jim se líbí auta. 
Tato kniha vypráví o autech, která závodí. Hlavní hrdina je Blesk. Blesk by chtěl splnit svůj 
sen: vyhrát závod o zlatý Píst. Jenomže na dálnici vypadne z auta a dostane se do jedné 
vesničky, která se jmenuje Kardonová Lhota. Ráno musel Blesk opravit silnici, protože ji 
rozbil. A tak si auta užívají dobrodružství. 
Hlavní postavy: Blesk nejdříve nafoukaný a pak si to promyslel v hlavě a byl hodný, Burák 
nejlepší kamarád Bleska, Sally kamarádka Bleska, Doktor hodný, Mack hodný. 
Knihu jsem četl pět dní. 

O zvířátkách pana Krbce 
Napsal: Stanislav Havelka 
Ilustroval: Vladimír Renčín 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Počet stran: 78 
Tato kniha je pro malé čtenáře od šesti let. 
Doporučil bych ji klukům, protože je v ní dobrodružství. 

Knihu jsem četl jeden týden. 
Názvy kapitol: Osudné rozhodnutí, Pavučinová Růženka, Boj o Kulíkov, Spadla z nebe, Nové 
dobytí Kulíkova, Kokeš se smiřuje s Kocandou, Ruprecht dostal nápad, Detektiv Kukala ví, jak 
na to, Kokeš a varhany, Trampoty s oblečením, Spokojená nevěsta, Ruprecht zase dostal 
nápad, Poprvé společně, Vzácná návštěva, A sláva nakonec. 



 74 

Knihu bych zařadil do pohádkových příběhů. Je zajímavá tím, že zvířata mluví. Doporučil bych 
ji Lukášovi, protože má rád dobrodružství. 
Tato knížka vypráví o tom, jak se panu Krbcovi stávají divné věci. První den jde s kocourem 
Kokešem a najednou je tma a nikde není vidět. A tak přijdou na hrad Kulíkov. Pan Krbec se 
s kocourem Kokešem ubytoval a pak večeří a slyší nějaký randál. Byl to duch Ruprecht, který 
má rád špínu a pavučiny. Duch Ruprecht dělal naschvály. Když pan Krbec uviděl nějakou 
špínu, hned vzal kyblík a štětec a stěnu nabílil. 
Duch Ruprecht je zlý, protože dělá nepořádek na hradě, pan Krbec je hodný, kocour Kokeš 
také, Kukala je statečná, protože chránila hrad Kulíkov. 
Tato knížka se mně líbila, protože je legrační i dobrodružná. 

Chatrč z kostí 
Napsala: Petra Vaisová 
Ilustrovala: Markéta Laštůvková 
Tuto knížku bych zařadil do příběhů. Vybral jsem si ji, protože mě 
zaujal název knihy. Je pro čtenáře od devíti do dvanácti let. Četl 
jsem ji čtrnáct dní. 
Knížku bych doporučil Lukášovi, protože má rád příběhy. 
Vydal ji Pavel Dolejší – nakladatelství a vydavatelství – v roce 
2006. 
Počet stran: 102 

Názvy kapitol: Tajný sen, Vzhůru do divočiny, Vytyčení teritoria, Vetřelci, Skřet, Poklad, Noc 
na stromě, A co dál?, Území nepřítele, Nebezpečná mise, Všechno je jinak, Zátah, 
Beznadějně ztraceni. 
Jednou se Jerry a Jermiáš vydali do lesa na týden, protože si to chtěli užít. A začíná jim 
dobrodružství. Těm klukům je třináct, jeden chlap je sleduje. Jmenuje se skřet, byl to ošklivý 
muž, měl shrbená záda, roztrhané triko a roztrhané kalhoty. Ten skřet má jednu chatrč v lese 
z kostí. Jednou jde Jerry a Jermiáš chytat ryby, protože měli už jenom gulášovou polévku. 
A tak si sedli a u toho si povídali a dívali se na krásnou krajinu, viděli tam pěkné stromy a také 
kapradí, taky krásný mech. Potom řekl Jerry: „Počkej Jermiáši, když jsme nechytli ani jednu 
rybu, tak půjdeme hledat houby.“ „To je nápad, ale nejdříve musíme postavit stan.“ Tak ho 
šli postavit a měli to za půlhodiny hotové. Šli hledat houby a našli tři podhříbky a dva klouzky. 
A teď si z toho udělali smaženici a pak šli spát. Druhý den svítilo krásně sluníčko a šli si házet 
kameny do vody, jenomže zahlédli nějakého muže a potom viděli za rákosím chatrč z kostí. 
A viděli toho muže a říkali si, jak má shrbená záda a pátrali po něm. Viděli, jak nastražoval 
pasti. Viděli, co prováděl, ale zabloudili. Nakonec našli cestu zpátky, a tak jim skončilo krásné 
dobrodružství. Vrátili se domů a přivítal je Sam. 
Postavy: Jerry je hodný, protože našel houby a zachránil tenhle tábor, Jermiáš byl statečný, 
protože sledoval skřeta, skřet je zlý, protože škodil zvířatům a lidem, Sam je roztomilý 
a pracovitý. Na knížce mě zaujal její název. Velmi dobře se čte. 

Rytíři 
Napsal: Francis Phillipps 
Ilustroval: Francis Phillipps 
Vydalo Nakladatelství Albatros Praha v roce 1994 v edici 
Mýty a legendy. 



 75 

Tuto knížku bych zařadil do dávných příběhů. Doporučil bych ji Michalu Makešovi, protože 
i on rád čte knížky, které jsou o rytířích. 
Počet stran: 47 
Kniha je určena pro děti od devíti let do dvanácti let. Vybral jsem si ji, protože se zajímám 
o rytíře. 
Názvy kapitol: Karolínské legendy, Legenda o Karlu Velikém, Dán Ogier a Olivier, Strašlivý 
Rolland, Nesplnitelný úkol, Smělý Huon, Vzpora Arden, Kouzelník Maugis, Vilém s krátkým 
nosem, Artušovské legendy, Kouzelník Merlin, Okouzlený kouzelník, Král Artuš, Kulatý stůl, 
Lancelot z jezera, Královna Genievra, Walesan Perceval, Hrad Grálu, Studánka bouří, Rytíř se 
lvem, Vítěz nad Moroldem, Tristan a Isolda, Od historie k legendám. 
Knihu jsem četl čtrnáct dní. Vypráví o rytířích a o tom, co dělali, jaké hrdinské činy vykonali. 
Tito rytíři zdolávají draky, nepřátele i jiná zvířata a obry. A zúčastnili se mnoha bitev o nějaké 
princezny. V této knížce je napsáno, že rytíři byli v zemích od Egypta až po Anglii. Různí 
křižáci bojovali taky s obry, draky a s různými neskutečnými tvory. Doporučuji, abyste si tuto 
knížku přečetli, v ní obsažené legendy jsou velmi hezké. 
Charakteristika postav: Artuš byl statečný, protože vrazil meč do kamene a vytáhl ho, Olivier 
odvážný, protože zabil obra. Fierábras bojechtivý, protože chtěl každý den bojovat v Římě, 
Lancelat statečný, protože po velkém meči přelezl přes řeku. 

Vikingové 
Napsal: Gilles Ragache 
Ilustroval: Marcel Lavardet 
Počet stran: 47 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1993. 
Knihu jsem si vybral, protože rád čtu legendy. Doporučil 
bych ji Honzíkovi, protože hodně čte o dobrodružství. 

Žánr: legendy 
Tato knížka je určena pro děti od devíti let. Je zajímavá tím, jak mají Vikingové kouzelné 
zbraně. Četl jsem ji dvacet dní. 
Názvy kapitol: Obři a trpaslíci, Pevnost bohů, Odin – mudrc a válečník, Střed světa, Aegirův 
palác, Hlubinný had, Lest na Fenrira, Andariho prsten, Sigurd a Brunhilda, Čtyři krátké 
příběhy, Thoun a hlubinný had, Thorův kočár, Thor a král, Thor kouzelník převozník, Strážce 
duhy, Slepý bůh, Soumrak bohů, Znovuzrození, Bohové noci, Lesní trpaslíci, Dějiny a legendy. 
Tato knížka je o tom, jak Vikingové cestují na mořích. Když se vrátili domů, přivítal je Odin, 
jejich král. Měl kouzelné zbraně – oštěp a meč. Odin řídil bitvy a vždycky po bitvě šel do 
svého sálu a sedl si na trůn. Vedle sebe měl dva vlky, kteří mu byli stále po boku. Měl i za 
sebou své válečníky, vešlo se jich tam 1000 vojáků. Taky to byl velký sál. Tito Vikingové bojují 
s nepřáteli skoro každý den. 
Odin je válečník statečný, protože také bojoval s obry, Thoun je nejlepší válečník, protože 
zabil obra. 
Knihu jsem přečetl celou. Nejvíc se mi líbilo, jak Vikingové bojovali. Kniha se moc pěkně čte. 

Příšerné bytosti žijící ve vodě 
Napsala: Martina Drijverová 
Ilustroval: Vojtěch Otčenášek 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2006. 
Počet stran: 65 
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Tuto knížku jsem si vybral, protože si rád čtu o živočiších ve vodě, třeba jako je kniha Mořský 
muž. Doporučil bych ji všem, kteří mají rádi tvory ve vodě. Je určena pro děti od osmi do 
deseti let. Četl jsem ji měsíc. 
Názvy kapitol: Ryba, co zastaví loď, Mořský kůň, Siréna, Mořský muž, Živý ostrov, Mořský had 
chrlící vodu, Mořský had se dvěma jazyky, Ostnitý mořský had, Mořská kráva, Příšera 
s dvanácti nohama a další. 
Charakteristika postav: Živý strom je zlý, protože rozbil loď a vyvraždil posádku. Mořský muž 
je zlý a škodlivý, protože když se objeví u lodě, tak ji převrátí a sní lidi. Příšera s dvanácti 
nohama je zlá a smrtelně jedovatá, protože se chytne kolem celé lodi svýma nohama a jejích 
pět hlav zničí celou loď a vyvraždí posádku. 
Vybral jsem si kapitolu Mnohoočka: 
Mnohoočka je nebezpečný tvor. Vyskytuje se ve dne. Když loď zastaví a námořníci uvidí 
Mnohoočka, musí si vzít na obranu sekeru a useknout jí všecky nohy. Její hlava je smrtelně 
jedovatá, protože když se do někoho zakousne, on hned umře. Má jedovatý zobák, ale když 
Mnohoočka boj vzdá, ponoří se hodně do hloubky a čeká, než jí zase narostou nové nohy. 
Tento tvor se proto vyskytuje u lidí a pod lodí, protože cítí kapitána jako hříšníka. Hříšník se 
musí přiznat, a když se přizná, tak ho posádka hodí do vody a Mnohoočka si ho vezme, 
kousne a sní. 
Žánr: povídání o mořských potvorách 
Kniha je zajímavá tím, že všechny mořské potvory útočí na loď. Kdybych byl Mnohoočko, 
nezaútočil bych, protože by mě zabili. 
Knihu bych doporučil Matoušovi, protože si myslím, že by ho zrovna tato kniha zajímala. 

Na Chlumku 
Napsal: Alois Jirásek 
Ilustroval: Mikoláš Aleš 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1983. 
Počet stran: 37 
Tato kniha mě zaujala nadpisem a půjčil mně ji pan učitel. 
Doporučil bych ji Michalu Makešovi, protože si myslím, že by 

ho příběh zaujal. V knize je celkem deset nepojmenovaných kapitol. 
Kniha vypráví o době krále Přemysla Otakara II. Hlavní postavou je Jan, příběh se odehrává 
po bitvě na Moravském poli. Nepřátelé oblehli město za soumraku a podpálili ho. Utíkali 
z něj děti, ženy, a potom i muži. Přicházeli zemané a vladykové, vozili do tvrze různé šperky 
a drahokamy. To všechno ukryli u vladyky Chlumeckého. Jednou totiž nepřátelé vykradli 
chrám svatého Víta v Praze. Po pár letech Braniboři znovu zaútočili. Jejich útok byl ještě 
krutější. Lidé utíkali i se bránili až do odpoledne. A tak se Braniboři snažili ovládnout českou 
zem, ale nepovedlo se jim to, protože byli zlí a roznášeli zlo. Ale jak se říká, Láska vždy na 
světě zvítězí. Doporučuju vám si tuto knihu přečíst, hlavně těm, koho baví historie. 
Žánr: příběhy z historie 
Kniha je zajímavá tím, že malý Jan se ve dvanácti letech stal králem. Četl jsem ji pět dní. Je 
pro čtenáře od deseti let. 
Charakteristika postav: Přemysl Otakar II. byl hodný, protože pomáhal lidem. Dědeček byl 
chytrý, protože vyprávěl Janovi příběhy. Jan byl pořád zvědavý, skoro nic nevěděl. Kdybych 
byl Janem, sehnal bych obrovské vojsko a Braniboři by se nás báli. Ale tipuji, že Braniborců 
bylo celkem třista proti devadesáti lidem a z toho bylo jen padesát vojáků. 
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První kniha Vikinga Vika 
Napsal: Runner Jonsson 
Ilustroval: Ewert Karlsson 
Knihu vydalo nakladatelsví Albatros v Praze roku 2005. Je zajímavá 
tím, že malý Viki se umí o sebe starat a že povede Halvarovy vojáky 
do boje. Doporučil bych ji Michalu Makešovi, protože si myslím, že 
by ho toto čtení zajímalo. Je určena pro čtenáře od devíti let. Četl 
jsem ji tři měsíce. 
Počet stran: 220 
Na místě Halvara bych nebyl tak hloupý a poslechl bych Ilvu 

a nenechal bych si nechat uříznout ucho a vypíchnout oko. Knihu bych zařadil do 
fantastických příběhů Vikinga Vika. 
Názvy kapitol: Viking Vike, Zběsilý hon, Soutěž, Past, Pronásledování, Hrad, Dánské clo, 
Šťastný konec. 
Charakterisrika postav: Viking Vike je hodný a chytrý, protože si udělal prak. Halvar je 
neposlušný, protože neposlechl, co mu řekla matka Ilva. Ilva je starostivá, protože měla 
strach o Vika a o Halvara, aby se jim nic nestalo. 
Jednou ráno jde Viking Vike na procházku a slyší za sebou, že něco šustí, a tak se ohlédne 
a za nim běží vlk. Viking Vike uháněl jako namydlený blesk, když byly v cestě nějaké kameny, 
hned je přeskočil. Běželi přes potok, přes kameny a přes velkou trávu. Potom Viking Vike 
hned vylezl na strom a tam si ulevil, jenže vlk byl tak prohnaný, že ho to přestalo bavit 
a odešel. Když přišel domů, Halvar ho vidí mokrého a zraněného a matka Ilva právě volala, že 
je večeře. Hned se ptá matka Ilva: „Co jsi to provedl, ty nešiko?“ A Viking Vike odovídá: „Za 
mnou běžel vlk, tak jsem se snažil hned přilítnout domů, jenže vlk mně doháněl. Potom jsem 
vylezl na strom a on mi dal pokoj a odešel pryč. “ A Matka Ilva mu povídá, ať je rád, že se 
nezranil. A Halvar jí ukazuje, je zraněný po pádu ze stromu na kámen. Viking Vike slíbil 
rodičům, že bude opatrný. Halvar a Ilvu mu odpustili a nadále si užívali dobrodružství. 

Cipísek 
Napsal: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Radek Pilař 
Vydalo Nakladatelství Albatros v Praze roku 1996. 
Knihu jsem četl dva měsíce. Je pro čtenáře od šesti let. 
Počet stran: 166 
Žánr: pohádky s dobrodružstvím malého chlapce, který se jmenuje 
Cipísek. 
Kniha je zajímavá tím, že Cipísek se narodil a za týden už chodil. Moc 
se mi líbila, protože je v ní hodně dobrodružných příběhů, které 

končí nakonec šťastně. 
Názvy kapitol: Jak Cipísek se 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 Henála, Jak Cipísek přechytračil lišku. 
Charakteristika postav: Vodník Valšoveček je smutný, seděl na své vrbě, protože se nemohl 
nijak dostat do světa. Cipísek je odvážný, protože se odváží na zvířata větší než je on. 
Rumcajs je moudrý, protože ví, jak na věci. Manka je starostlivá, protože se bojí o Cipíska. 
Hlavní postavou je Cipísek. 
Kniha vypráví o rodině v lese v Řáholci nad městem Jičínem. Tady Cipísek, Manka a Rumcajs 
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spokojeně žijí v jeskyni. Cipísek dokáže předhonit jelena a přeprat medvěda. Rumcajs se 
snaží z Cipíska vychovat loupežníka, a tak Cipísek chodí po lese, chodí ke studánce a potom 
dokáže probudit studánku a víly mu poděkovaly. 
Když se v lese Řáholci narodil Cipísek a byl ještě malinký, Rumcajs říkal, že za týden bude 
chodit. Povyrostl, chodil do lesa, vylezl na strom a tam byla veverka a už měla dost toho 
lupání, tak jí pomáhal. Jenomže to už Rumcaj hledal Cipíska, hledal všude po celém lese 
a nakonec ho našel na stromě. Tam louskal oříšky. Rumcajs se ptá veverky, proč ukradla 
Cipíska a veverka říkala, že Cipíska neukradla. Potom Rumcajs viděl, že veverka nelhala. Šli 
domů a Rumcajs viděl, jak už má Cipísek ochozené boty. Manka byla šťastná, že našel 
Rumcajs Cipíska. 
Knihu bych doporučil Michalovi, protože vím, že rád čte pohádky. 

Jirka s kozou a jiné pohádky 
Napsal: Karel Jaromír Erben 
Ilustroval: Artuš Scheiner 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Počet stran: 49 
Tuto knihu jsem si vybral, protože rád čtu knížky, které jsou s obrázky. 
Doporučil bych ji Matoušovi, myslím, že by ho to zajímalo. 
Tuto knihu bych zařadil do pohádek. 
Knihu jsem četl jeden měsíc. Je pro čtenáře od sedmi let. Přečetl jsem ji 
celou. 

Charakteristika postav: Jirka je odvážný, protože chtěl osvobodit princeznu. Mamka je 
zvědavá, protože chtěla vidět tu kouzelnou kozu. Koza je hodná, protože pomáhala Jirkovi. 
Žil jeden pasáček, který se jmenoval Jirka. Vypravil se s kozou do světa a potkal prvního 
kamaráda, který měl nohu na rameni. Když ji sundal, doskočil sto mil. Pak potkal druhého 
kamaráda, který měl prkýnko na očích. Když ho sundal, viděl sto mil daleko. Po chvilce potkal 
třetího kamaráda, který měl palec v lahvi. Když ho sundal, dostříkl sto mil. Potom šel za 
králem a řekl, že je pastýř a že mu říkají Jirka. „Dobře, musíš jít ke studni a donést za minutu 
koflík vody.“ Potom řekl Jirka: „Hej ty, jak máš nohu na rameni, sundej ji a přines vodu." Jak 
čas rychle utíkal, Jirka řekl: „Hej ty, jak máš přes oči prkýnko, sundej ho a podívej se, co tam 
dělá." Nakonec vodu přinesli králi. Dalším úkolem bylo zabít jednorožce, zvíře, které žije ve 
skále, protože zabíjí lidi. Vylezli na strom a házeli na jednorožce kameny. Jednorožec narazil 
do stromu a roh nemohl vyndat. Usekli mu hlavu a donesli králi. Konala se svatba, a žili 
šťastně až do smrti. 
Kniha je zajímavá tím, že koza byla kouzelná, a že když se jí někdo dotkl, musel tam zůstat. 

Harry Potter a kámen mudrců 
Napsala: Joane K. Rowlingová 
Ilustrovala: Mary Gradpré 
Počet stran: 284 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Tato kniha je určena pro čtenáře od 9 let do 99 let i více. Je 

zajímavá tím, že malý Harry se dostal do kouzelnické školy jménem Bradavice. Vybral jsem si 
ji, protože mám rád napínavé knížky. Tato kniha je dobrodružná a napínavá. Doporučil bych ji 
Michalovi Makešovi, protože si myslím, že ho napínavé knihy zajímají. Četl jsem ji měsíc. 
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Názvy kapitol: Chlapec, který zůstal na živu, Sklo které zmizelo, Dopisy od nikoho, klíčník, 
Příčná ulice, Nástupiště devět a tři čtvrtě, Moudrý klobouk, Učitel lektvarů, Půlnoční souboj, 
V podvečer všech svatých, Famfrpál, Zrcadlo z Erisedu, Nicolas Flamel, Norský ostrohřbetý 
drak Norbert, Zapovězený les, Padacími dveřmi a ještě dál, Muž se dvěma obličeji. 
Charakteristika postav: Harry Potter je odvážný chlapec, který všem pomáhá. Dudley je zlý na 
Harryho – Dudley ho neustále bije. Ron je hodný kamarád Harryho, protože si vždycky 
pomohli v potížích. Hermiona je hodná a chytrá, protože stále studovala knížky a jinak je 
kamarádka Harryho. Malfoy je zlý, protože stále provokoval Harryho a dělal mu naschvály. 
Hagrid je hodný klíčník, přítel Harryho, kterému vždy pomáhal. Profesor Brumbál je hodný 
a jinak se rád dívá na famrpál. Paní Dursleyová je zlá teta Harryho, která křičela a byla přísná 
a nic Harrymu nedovolila, Paní profesorka Brumbálová je hodná, protože pomohla Harrymu, 
aby se dostal k tetě, strýcovi a nevlastnímu bratrovi Dursleovi. 
Tato kniha vypráví o jednom brýlatém chlapci, který se jmenuje Harry Potter. 
Hagrid a Harry nejdříve museli jít do kouzelnické banky, tam vzali nějaký balíček a pak si 
vyzvedli kouzelnické peníze. Jednou dojdou Hagrid a Harry k jedné stěně. Před nimi zeď 
a Harry se ptá co teď? A Hagrid vytáhl deštník a ťuknul třikrát na jednu stranu a na druhou 
doprostřed. Najednou se před nimi otevře stěna. „Vítej Harry v Příční ulici.“ A Harry se dívá 
a všude vidí čaroděje a čarodějky. Hagrid povídá: „Tady si koupíš všechny pomůcky do školy.“ 
Nejprve šli koupit knížky a malý kotlík. Poté pořídili kouzelnickou hůlku přímo pro Harryho. 
Harry dostal sovu a dal jí jméno Hedvika. Vydali se vlakem do kouzelnické školy Bradavice. 
Přivítala je paní profesorka Brumbálová a učitelé, hlavně profesor Brumbál. Dětem dali 
klobouk na hlavu, který jim vždycky řekl nějakou kolej. Harry byl zařazen do Nebelvíru. 
Druh literatury: dobrodružná scifi 
Vlastní názor na knihu: Chtěl bych být taky Harry Pottrem a zažít takové dobroružství. 

Fotbaloví divoši 
Napsal: Joachim Masannek 
Tuto knihu bych doporučil Honzovi Bakešovi, protože vím, že 
má rád fotbal. Je pro čtenáře od devíti do dvanácti let. 
Vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2003. 
Ilustroval: Jan Birck 
Knihu jsem četl měsíc. 
Počet stran: 140 

Kniha je zajímavá tím, že malý pes Fuska uměl hrát fotbal. Chtěl bych být Rabanem a být 
fotbalovým hrdinou. 
Názvy kapitol: Fotbaloví divoši, Fotbaloví divoši ani v zimě nespí, Konec světa!, Leonův sen, 
Marlon pohroma!, A jdeme na to, nic nás nezastaví, Spadla klec!, Nikdy to nevzávej!, Srdce 
v kalhotách, Willi, no jasně!, Otcové a matky, Každý začátek je těžký, Zatěžkávací zkouška se 
nezdařila, Ten, který tančí s míčem, Nepřemožitelný, Nejlepší fotbalisté světa, Tlusťoch Michi 
není hlupák, Neradostná noc a ještě horší ráno, Jen divoce!, Raban hrdina, A ještě divočeji! 
Charakteristika postav: Fabi je výborný fotbalista, který umí tančit s míčem a jinak je hodný, 
protože pomohl Marlonovi z průšvihu. Marlon je hodný, protože zajistil vítězství kamarádům 
a jinak to je fotbalový divoch. Max je zlobivý a někdy i hodný, protože míč našel – a jinak umí 
výborně hrát fotbal. 
Kniha vypráví o sedmi kamarádech a jejich roztomilém pejsku, který se jmenuje Fuska. Fabi, 
Juli, Jožka a Max se těší, až bude jaro, aby mohli jít na hřiště hrát fotbal. Jenomže když začne 
jaro a jdou fotbaloví divoši na hřiště, pak je zastaví jeden tlustý kluk, který se jmenuje Michi. 
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Byl to tlustý a velký kluk. Najednou Michi začne řvát, nepustím vás! Nepustím vás! Marlon šel 
za Michim a řekl mu, že by si rádi zahráli fotbal. A když to dořekl, tak už za ním stáli jeho 
kamarádi, tvářili se drsně. Fotbalovým divochům se zápas nepovedl, prohráli vysoko 6 : 2. 
Jenže Fabi řekl, za dva dny si to s vámi znovu rozdáme! Druhý den ráno se sešli znovu a začali 
trénovat. Marlon byl v bráně a všichni na něj stříleli penalty, aby byl vycvičený. Mezitím přijel 
Alex. A stal se také fotbalovým divochem. A to už šlo, jako po másle. Fotbaloví divoši porazili 
vysoko Michiho tlusťocha 12 : 5. A potom už Fotbaloví divoši jezdili po světě a vyhrávali 
všechny zápasy. 
Druh literatury: povídky s dětským hrdinou 

Staré řecké báje a pověsti 
Napsal: Eduard Petiška 
Ilustroval: Václav Fiala 
Počet stran: 240 
Vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1961. 
Tuto knihu bych doporučil Michalovi Makešovi, protože si 
myslím, že by ho zaujala a možná i pobavila. Já jsem si ji 

vybral, protože mě zajímá historie. Je určena pro čtenáře od jedenácti let. Četl jsem ji dvacet 
jedna dní. Je zajímavá tím, že Achilles byl nesmrtelný. 
Vlastní názor: Chtěl bych být Achillem, protože bych chtěl být nesmrtelný a zažít velké boje. 
Názvy kapitol: Prometheus, Potopa, Faethon, Orfeus, Založení Théb, Penteus, Midas, 
Tantalos, Pelops, Herakles, Trojská válka a dalších deset kapitol. 
Charakteristika postav: Priamos je spravedlivý král, který měl nejvíce rád svoji Troju. Hekabe 
je hodná, protože chtěla zpět svého syna Parida. Paris byl zamilovaný do spartské princezny 
jménem Helena. Hektor je nejlepší bojovník z Trojanů, měl rád svoji rodinu. Menelaos byl zlý, 
protože chtěl vypálit Tróju. Agamemnon chtěl ovládnout celý svět a chtěl vypálit Troju. 
V Malé Asii stálo kdysi město Trója. Vládl v ní král Priamos s královnou Hekabe. Jednou v noci 
se královně Hekabe zdál sen. Královna vyprávěla Priamovi, co se jí zdálo. Povídala, že se jí 
narodí syn, který se bude jmenovat Paris. Parida budou muset dát daleko do hor. Netrvalo 
dlouho a malého Parida si vzala do jeskyně medvědice. Když Paris povyrostl, naučil se běhat 
a lézt po stromech, jen lidské řeči se nemohl od medvědů naučit. Jednoho dne hledal pastýř 
zatoulanou ovci a potkal tam opuštěného chlapce. Viděl, jak si hraje. Pastýř si vzal Parida do 
své chatrče. Pomáhal jim hlídat stáda a konečně se od lidí naučil mluvit. Rostl a stal se z něho 
silný chlapec, urostlý mladík. Paris vždycky hlídal stáda před šelmami i před lupiči a všichni 
pastýři měli Parida rádi. Rád si hrál na píšťalku. Poté se dostal do Tróje, kde měl svého otce 
a dokonce i bratra Hektora. Jednou Hektor a Paris jeli do Sparty, kde je přivítal Menelaos. 
Jedlo se, pilo, hodovalo. Druhý den se vzbudil Menelaos a nikde neviděl Helenu. Vojáci 
dovedli rybáře, který řekl Menelaovi, že Helena odjela s princem Paridem. Menelaos plul lodí 
za svým bratrem Agamemnomem. Chci ji zpátky! 
Knihu bych zařadil mezi báje a pověsti. 

Klapzubova jedenáctka 
Napsal: Eduard Bass 
Ilustroval: Jiří Gruss 
Vydalo nakladatelství Karolinum v Praze roku 2008. 
Počet stran: 190 
Kniha je zajímavá tím, jak starý Klapzuba naučil kluky hrát 
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fotbal. Doporučil bych ji Michalovi, protože rád hraje fotbal. Je pro čtenáře od devíti let. 
Druh literatury: humorný příběh 
Vlastní názor na knihu: Chtěl bych být na místě Honzy, protože bych chtěl být dobrým 
brankářem. Knihu jsem si vybral, protože mě zajímá sport a zaujala mě svým nadpisem. Četl 
jsem ji jeden měsíc. 
Charakteristika postav: Honza je dobrý brankář při fotbalu a jinak je hodný, protože pomáhal 
Klapzubovi. Starý Klapzuba je starostlivý, protože chtěl, aby jeho synové uměli fotbal. Frantík 
je mrštný a rychlý hráč, pomáhal Honzovi při potížích. 
Tato kniha vypráví o jedenácti klucích, kteří se stanou Klapzubovou jedenáctkou. Kluci 
a jejich otec žili u lesa v malém domku. Jednou starý Klapzuba přemýšlel, co by udělal se 
svými kluky a najednou ho napadlo, že by mohl z kluků vychovat fotbalisty. Další den hned 
začali trénovat. První větší zápas hráli se Spartou, kde vyhráli 3:0. Klapzubova jedenáctka 
vyhrávala všechny zápasy za sebou, až se dostala do finále a vyhrála pohár. Zažili taky zápas 
s lidojedy na ostrově, kam se dostali. 

Moje první bible 
Napsal: Martin Bedřich 
Ilustroval: Martin Bedřich 
Vydalo nakladatelství Slovart v Praze roku 2003. 
Počet stran: 384 
Knihu jsem četl třináct dní. Je zajímavá tím, že Ježíš vstal 
z mrtvých. Doporučil bych ji Matoušovi, protože si myslím, 

že by ho zaujala. 
Chtěl bych být taky Ježíšem a vstát taky z mrtvých. 
Názvy kapitol: A tak vznikl svět, Už ne dokonalý, Pravá žena pro Izáka, Děti Izraele, Prodán za 
dvacet stříbrných, Usazen do vězení, Opět spolu, Tys byl vyvolen, Propusť můj lid, Bůh 
pečoval o svůj lid, Desatero božích přikázání, Čtyřicet let na poušti, Hradby se hroutí, 
Tajemství jeho síly, Tvůj bůh bude mým bohem, Chceme krále, Vítěz Izraele, Velký vůdce, 
Nejmoudřejší z lidí, Nádherný chrám pro boha, Izrael bude poražen, Pravý bůh, Prorok Izaiáš, 
Předhozen lvům, Ohromná ryba, Král pokoje, Nový zákon: Anděl, Vyvolená, Malé městečko 
Betlém, Pastýři, Tři mudrci, Dům mého otce, Boží král přichází, Vyvolení dvanácti, Ochrnutí, 
Náš otec na nebesích, Dobré a pevné základy, Římský setník, Hrozná bouře a dalších dvacet 
kapitol. 
Charakteristika postav: Ježíš byl hodný, má dobré srdce a pomáhá lidem. Jan byl hodný, 
protože pomáhal Ježíšovi. Marie byla hodná, protože se starala o Ježíše. Jidáš byl zlý, protože 
zradil Ježíše. Bůh byl hodný, protože se staral o svět. Eva byla neposlušná, protože 
neposlechla Boha, co má dělat. 
Před hodně lety nebyly řeky, stromy ani živočichové. Byla tma. Bůh poručil, aby v temnotě 
zazářilo světlo. A tak uplynul první den. Poté Bůh začal dělat moře a udělal suchou zem, 
kterou pokryl stromy a živočichy. Bůh musel také umístit slunce, aby svítilo přes den. A tak 
vznikl svět. Potom Bůh naplnil moře různých barev. A přidal tam všechny mořské tvory. 
Všechno bylo už stvořené, ale chybělo ještě jedno. A to byli lidi. První muž, který se jmenoval 
Adam, byl stvořen z hlíny. A poté stvořil Bůh první ženu, která se jmenovala Eva. Eva byla 
stvořena z Adamova žebra. Všechno trvalo šest dní. Jednou řekl Bůh, hlídejte zvířata. Ale 
hlavně neberte jablko z jedné jabloně, která stojí uprostřed zahrady. Na jabloni žil jeden 
mazaný had, který chtěl Evu napálit. Eva šla k jabloni. A had řekl, podívej na to krásné ovoce. 
A Eva se bránila. Ale, zasmál se had, Bůh nechce, abyste znali věci, které zná on, věci dobré 
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a zlé! Eva natáhla ruku a vzala jedno jablko. A kousla si. Potom jablko podala také Adamovi, 
aby ochutnal. Když k nim Bůh večer promluvil, věděl, co udělali. Byl rozzlobený a řekl jim, aby 
okamžitě odešli ze zahrady. Museli tvrdě pracovat, a věděli, že jednoho dne zemřou. A boží 
svět už nebyl dokonalý. 
Druh literatury: příběhy 
Kniha je určena pro děti od devíti let. 

Pán prstenů – Návrat krále 
Napsala a ilustrovala: Jude Fisherová 
Počet stran: 74 
Vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2003. 
Tuto knihu jsem si vybral, protože mě zajímá historie.  
Doporučil bych ji Michalovi, protože si myslím, že by ho 
zaujala. Je pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji dva týdny. Je 

zajímavá tím, jak jsou Hobiti malí, připomínali by vám děti. 
Literatura: dobrodružná, fantasy a také napínavá. Podle této knihy se točil také film. 
Vlastní názor na knihu: Chtěl bych být Aragornem, protože bych chtěl zažít velké boje proti 
skřetům. 
Názvy kapitol: Velký úkol, Gondorské království, Minas Tirith, Strážce Citadely, Bílý strom, 
Správce králů, Hrobky správců, Osgiliath, Návrat krále, Znovu skutý meč, Palantír, Stezky 
mrtvých, Sauron, Barad - Dur, Nazgul, Černokněžný král Angmaru, Haradští, Válečné stroje, 
Hobiti jako hrdinové, Obléháni Gondoru, Bitva na Morgul, Průsmyk Cirith Ungol, Odula, 
Sauron je poražen, Odvaha Samvěda Křepelky, Mezi Skřety, Hora Osudu, Frodova volba, 
Společenstvo se znovu schází, Domů. 
Charakteristika postav: Frodo byl statečný, odnesl prsten do Hory Osudu. Samvěd je nejlepší 
přítel Froda, ve všem Sam Frodovi pomohl. Glum byl zlý, chtěl získat prsten. Gandalf Šedý byl 
hodný, pomáhal lidu. Aragorn byl čestný muž, bojoval za svého krále Theodéna proti 
Sauronovi a Sarumanovi. Gimly byl výborný trpasličí trpaslík, pomáhal lidu. Legolas Elf z říše 
lesů byl hodný, snažil se uchránit Středozem. Král Theodén je spravedlivý muž, který dovedl 
ve válce Proti skřetům zvítězit. 
Z Elfského útočiště Roklinky se vydalo Společenstvo devíti na velmi těžký úkol. Donést jeden 
prsten do Hory Osudu dříve než Sauron a Saruman zaútočí se svým vojskem. Rozhodlo se, že 
prsten ponese Frodo. Zbylí společníci se rozdělili do dvou skupin. Hobiti: Frodo Pytlík 
a Samvěd Křepelka pokračovali ve výpravě za zničením Prstenu sami. Jde s nimi i Glum, který 
chce získat prsten. Ale Glum je průvodce Samvěda a Froda, musí jim ukázat cestu k Hoře 
Osudu. Cestou je čeká hodně nebezpečí – u Černé Brány hlídají Mumakové, kteří patří 
k Sauronovi a Sarumanovi. Mezitím Theodén svolává všechny lidi a vojáky, že půjdou do 
útočiště Minas Tirith. Pipin a Smíšek jsou uneseni Skřety. V noci Théodenští vojáci pobili 
Skuruty. Aragorn, Gimly a Legolas hledají Hobity. Druhý den potkají Gondorské bojovníky, 
Farami řekl Aragornovi, že včera v noci nikdo nepřežil. Faramir dal tedy dva koně Aragornovi. 
A odjel se svojí družinou na sever. Aragorn, Gimly a Legolas jedou k jedné kupě, kde 
Gondorští bojovníci spálili všechny pobité Skuruty. Zdá se, že naděje je ztracena. Ale nakonec 
to dopadlo dobře. 
 

Strašidelné město o světle a temnotách 
Napsala: Zuzana Holasová 
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Ilustrovala: Barbora Kyšková 
Vydalo Nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. 
Počet stran: 95 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Doporučil bych ji Honzovi, protože si myslím, že by ho 
zaujala. Je zajímavá tím, že Tajemný pán měl metrový 
klobouk. 
Vlastní názor na knihu: Chtěl bych být Jankem a zažít takové 
velké dobrodružství. 
Názvy kapitol: Jak všechno začalo, Anna, Janek, Horečka, 
Noční můra, Červené auto, Neprostupný pes, Kůň a pes, 

Hračkánie, Strašidelné město, Pán hraček, Paní Žroutka, Drak, Návštěva, Splněné přání, 
Podivná hudba, Slavnost, Poslední příležitost, Jak všechno skončilo. 
Tato kniha vypráví o jednom Strašidelném městě. Celá kniha je napínavá dějem. Janek 
a Anna všechno toto dobrodružství zažijí. Třeba jak Janek neměl svoje vnitřní světlo, protože 
Tajemný pán vzal Jankovi vnitřní světlo. Tajemný pán měl metrový klobouk, až mu nebylo 
vidět do obličeje, měl dlouhé vousy a obrovský černý kabát. Janek a Anna se snaží 
Tajemného pána najít, aby mohl vrátit vnitřní světlo. A od té doby už nikdy Tajemný pán 
nebyl zlý. A tak tady máme poučení, že se nemá krást. 
Druh literatury: napínavá, dobrodružná 
Charakteristika postav: Anna byla zvědavá, co se stalo s hračkami. Janek je strašný 
strašpytlík, protože se všeho bojí. Martin byl hodný, protože se staral o Janka, aby se 
uzdravil. Tajemný pán byl zlý, protože kradl. Strážce Tajemného hradu byl zlý, protože 
nechtěl Janka a Annu pustit dovnitř. 

Mýty a legendy: Řecko 
Napsal: Aloin Qvesnel 
Ilustroval: Jean Torton 
Vydalo Nakladatelství Gemini v Bratislavě roku 1990. 
Počet stran: 143 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Doporučil bych ji Matoušovi, 
protože vím, že ho hodně zajímá historie jako mě. Je zajímavá tím, jak 
byla obrovská mořská potvora. Vybral jsem si ji, protože se hodně 
zajímám o historii. Já sám bych chtěl být Perseem a zažít takové velké 
dobrodružství. 

Literatura: historie, dobrodružná, fantasy 
Názvy kapitol: Velká bitva, Diův hněv, Únos Kory, Uši krále Mídy, Smrtící pohled, Dračí zuby, 
V labyrintu, Pygmalionova nevěsta, Atlantina svatba, Návštěva na Olympu, Lví kůže, Laň 
s měděnými kopýtky, Královna Amazonek, Té nejkrásnější, Odysseovo bláznovství, Achilleova 
pata, Trojský kůň, Kyklopova jeskyně, Napospas moři a větrům, Odysseův návrat, Od dějin 
k legendám. 
Charakteristika postav: Perseus byl statečný, protože zabil Medúzu. Danaé byla hodná, 
protože se starala o Persea. Bohyně Athéna byla hodná, protože darovala Perseovi měděný 
štít. Kéfus byl utrápený, protože se bál, aby mořská stvůra nesnědla Andromedu. Hermés byl 
hodný, protože dal Perseovi čarovný srp. Medúza byla zlá, protože zabíjela lidi. 
Ve městě Argu vládl jeden král, který se jmenoval Akrisios. Jednou v noci porodila Danaé 
syna Persea. Roky plynuly a z Persea vyrostl silný a odvážný muž. Polydektés přikázal 
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Perseovi, aby přinesl hlavu Medúzy. Byla to strašlivá bytost s rozzuřenými jedovatými 
zmijemi. Ten, kdo se na Medúzu podíval, na místě zkameněl. Bohyně Athéna darovala 
Perseovi měděný štít tak dokonale vyleštěný, že byl jako zrcadlo. Hermés daroval Perseovi 
čarovný srp a pomohl mu získat okřídlené sandály a Hádovu přilbu. Vyzbrojený Perseus se 
vydal na západ, kde žila Medúza. U vchodu byly samé zkameněliny, které začarovala 
Medúza. Perseus se k Medúze přibližoval a dával si pozor, aby se na Medúzu nepodíval. 
Jediným mávnutím zlatým srpem usekl hlavu Medúze. Na zpáteční cestu se Perseus stavil 
v Etiopii u krále Héfa. Perseus musel ještě zabít zlou stvůru, tak si vzal okřídlené střevíce 
a meč a šel zabít mořskou potvoru. Když ji zabil, tak si vzal za ženu Andromedu. 

 

Dominika Pecková 

Krtek a orel 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha, 2002. 
Počet stran: 80 
Námět a ilustrace: Zdeněk Miler. 
Text: Hana Doskočilová. 
Druh literatury: pohádka 
Stručný děj knihy: Při povodni zachrání krtek orlí mládě. 
Stará se o něj a naučí ho i létat. Když orel vyroste, oplatí 
krtečkovi jeho péči a přátelství. 
Charakteristika postav: krtek je obětavý, hodný, 

kamarádský. Orel je kamarád, který nenechá krtka v nouzi. 
Čím je kniha zajímavá: je v ní napětí, pomoc a může se to stát i lidem. Jsou tam zvířátka. 
Vlastní názor na knihu: byl tu hezký příběh a všemu jsem rozuměla. 
Komu bych knihu doporučila: Sáře, Terče, Denise, Zuzce a Nikole. Protože jsou na příběhy. 
Pro jaké čtenáře je kniha určena: pro děti od čtyř let, pro toho, kdo začíná číst.  
Knihu jsem četla čtyři dny. 

Hrajeme si s pohádkou 
Vydalo nakladatelství Kma Praha v roce 2007. 
Počet stran: 188 
Ilustrace: Ludmila Šnajderová 
Text: Ivana Tomková 
Druh literatury: pohádka 
V knize je čtrnáct pohádek, které jsou krásně ilustrované. 

Podle obrázků se doplňují slova a pomáhají postavám vybrat a uhádnout, co dělat. 
Charakteristika postav: Jsou to pohádkové postavy. Většinou jsou hodné. 
V knize člověk používá svou fantazii a doplňuje, přitom to jsou krásné pohádky. Když se 
zasním, myslím, že ta postava jsem já.  
Knihu bych doporučila tomu, kdo má rád pohádky. 
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Kniha je určena pro děti od čtyř let, pro toho, kdo začíná číst. Já jsem knihu četla sedm dní. 
Názvy pohádek: Smolíček pacholíček, Hrnečku vař, O perníkové chaloupce, O Červené 
karkulce, O Popelce, Zvířátka a loupežníci, O Budulínkovi, Tři přadleny, Obušku z pytle ven!, 
Šípková Růženka, Princezna na hrášku, Kocour v botách, O rybáři a zlaté rybce, Tři zlaté vlasy 
děda Vševěda. 

Harry Potter a kámen mudrců 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2005. 
Počet stran: 285 
Ilustrace: Marie Grande Pré 
Napsala: J. K. Rowlingová 
Druh literatury: dobrodružná 
Příběh vypráví o brýlatém chlapci s jizvou, který umí kouzlit, 
jenom o tom neví. Prožívá spoustu dobrodružství a poznává 
nové a nové kamarády. 

Charakteristika postav: Harry, Ron, Hermiona, Brumbál, Hagrid, Meg Gonagalová jsou hodní 
hrdinové. 
Čím je kniha zajímavá: Je plná kouzel, zajímavých příběhů a kamarádů. 
Vlastní názor na knihu: Kniha se mi líbila, protože v ní byly hezké příběhy, byla kouzelná 
a napínavá. 
Knihu bych doporučila Sáře, protože si spolu na Harryho hrajeme. Je určena pro děti od 9 let 
do 99 let. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Názvy kapitol: Chlapec, který zůstal naživu, Sklo, které zmizelo, Dopis od Nikoho, Klíčník, 
Příčná ulice, Nástupiště devět a tři čtvrtě, Moudrý klobouk, Učitel lektvarů, Půlnoční souboj, 
V předvečer Všech svatých, Famfrpál, Zrcadlo z Erisedu, Nicolas Flamel, Norský ostrohřbetý 
drak Norbert, Zapovězený les, Padacími dveřmi a ještě dál, Muž se dvěma obličeji. 

Dášenka čili život štěněte 
Knihu vydal Československý spisovatel v Praze roku 1970. 
Má 95 stran. 
Pro děti ji napsal, nakreslil a nafotografoval Karel Čapek. 
Děj vypráví o malém štěňátku, které poznává svět. Učí se 
chodit, sedět, štěkat a vše, co potřebuje k životu. Radí mu 
maminka a hlas přírody. Dášenka je nezbedné štěňátko a je 

s ním legrace. 
Kniha je zajímavá tím, že je plná příběhů o zvířátkách. Velmi dobře se čte a je v ní spousta 
obrázků a fotek. Doporučila bych ji všem, kdo mají rádi zvířátka. Je psaná pro děti, ale také 
dospělí se pobaví. Četla jsem ji šest dní. 
Kniha Dášenka má čtyři kapitoly, přílohu Jak se fotí štěně a Pohádky pro Dášenku: Pohádka 
o psím ocásku, Proč teriéři hrabou, O Faxovi, O Alíkovi, O Dobrmanech, O Chrtech a jiných 
psech, O psích zvycích, O lidech. A na konec knížky autor umístil fotografie Dášenky. 
Knihu bych zařadila do příběhů se zvířecím hrdinou a do pohádek. 

Čmelák Aninka 
Kniha byla vydána v Praze roku 1968 ve Státním nakladatelství dětské knihy v Klubu mladých 
čtenářů. 
Obsahuje 108 stran. 
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Napsal i ilustroval ji Ondřej Sekora. 
Tato kniha je pro děti od deseti let. 
Děj se odehrává v přírodě, když začíná jaro a vše se probouzí, 
i čmeláček. Děti jej chytily a daly mu jméno Aninka. V této knížce je 
popsaný celý jeho život a všechny nástrahy a radosti. 
Postava Aninky nás provází celým dějem. Je hrdinkou našich polí, je 
pilná, hodná a učenlivá. 
V knize se dozvíme, co všechno může čmelák zažít a vidíme to jeho 
očima. 
Knížka mě moc zaujala, hlavně se mi líbily boje mezi čmeláky a zlými 
kluky. 

Toto čtení bych doporučila všem, kteří mají rádi přírodu. 
Kniha mě moc bavila. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Názvy kapitol: Objevil se velký brundibár, Doba velkých událostí, V Chlapíkově na to přišli, 
Ťuk, ťuk, ťuk, je tu podzim. 

Pohádky 
Knihu vydalo nakladatelství Fortuna Libri v roce 2007. Má 
123 stran. 
Autorem je Hans Christian Andersen. 
Knihu ilustroval Petr Hoddok. 
Žánr: pohádková kniha 
Děj pohádky Červené střevíčky: 

Vypráví se zde o holčičce jménem Karin, které zemře maminka a adoptuje ji paní, která má 
hodně peněz. Za šest let ji pořádně rozmazlila. Holčička chtěla červené princeznovské 
střevíčky. Když je dostala a navlékla si je, ony začaly samy tančit. Tančily hodně dlouho, až 
holčička dotančila k hodnému tesaři. Karin ho prosila, ať jí usekne střevíčky i s chodidly 
a tesař ji poslechl. Poté jí utesal dřevěná chodidla. Karin pak pracovala jako hospodyně. 
Chtěla jít do kostela, ale tam na ni čekaly opět červené střevíčky. Až jednou vyslovila 
kouzelné slovo a vtom se jí zjevil anděl a přenesl ji do kostela. 
Paní je hodná, Karin marnivá a chtivá, ovšem před adopcí byla úplně jiná – hodná. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou pohádky, které byly zfilmované. Líbila se mi, protože mám 
ráda pohádky, i ty z televize. Doporučila bych ji Vendulce, protože i ona má ráda pohádky. 
Kniha je určena pro čtenáře od šesti let do dvanácti let. 
Četla jsem ji dva týdny. 
Další pohádky: Sněhová královna, Starý dům, Malá mořská víla, Ošklivé káčátko, Brouk, 
Malenka, Křesadlo, Statečný cínový vojáček, Slavík, Císařovy nové šaty, Princezna na hrášku. 

Nehlaď kočku proti srsti 
Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze roku 1986. 
Kniha má 118 stran. 
Autor je Kristýna Boglarová a ilustroval Stanislav Duda. 
Literatura: příběh s dětským hrdinou 
Dostáváme se do rodiny, kde je táta, máma a čtyři děti. 
Maminka studuje a všichni se jí pokouší pomoci. Je to hlavně 
o sedmiletých dvojčatech, která se seznamují s kamarády 
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a prožívají různá dobrodružství. Přijede jim teta Hrůza hrůz, kterou seznámí s chuligánem 
Beňkem. A od profesora Leskiho dostanou černou kočku z nylonu, kterou hladí. Někdy i proti 
srsti. 
Charakteristika postav: Máma je hodná, starostlivá a učenlivá. Táta je starostlivý, protože má 
strach o děti. Anežka má na starost celou domácnost, protože maminka se musí učit. Leškovi 
je dvanáct let a je zamilovaný do zrzky Agáty. Kuličky jsou dvojčata a jmenují se Beáta 
a Pavel. Jsou kamarádští, všímaví a srandovní. 
Kniha je zajímavá tím, že tak malé děti si umí se vším poradit a s každým se kamarádí. Líbila 
se mi, protože se u ní člověk zasměje. Doporučila bych ji Kristýně, protože ta je momentálně 
zamilovaná. 
Tato kniha je pro čtenáře od devíti let. Četla jsem ji měsíc. 

České pověsti pro malé děti 2 
Vydalo nakladatelství Sid a Nero, v Praze roku 2004. 
Kniha má 32 stran. 
Autorem této knihy je Martina Drijverová a ilustrace Dagmar 
Ježková. 
Literatura: pověsti našeho národa 
Děj kapitoly Dívčí válka: 
Je to o vzpouře dívek, kterými po smrti kněžny Libuše začali 

muži pohrdat. Dívky se rozhodly, že si postaví také hrad a budou žít jako muži. Hradu daly 
jméno Děvín – dívčí hrad. Rozhodly se, že proti mužům budou bojovat. Naučily se střílet 
z luku, sekat mečem. Dívky vyhlásily mužům válku. Pokaždé zvítězily. Aby dostaly všechny 
muže, nachystaly lest i na Ctirada. Jeho důvěřivost ho stála život. Po čase muži zajali Šárku. 
Když padla Vlasta, dívky se vzdaly. Některé dokonce rády. Už jim chybělo vaření a starání 
o děti. 
Charakteristika postav: Vlasta byla odvážná bojovnice, vedla dívky. Šárka byla krasavice, 
ošálila Ctirada. Ctirad byl mladý vladyka, který podlehl a položil svůj život. Ale ne nadarmo, 
protože se muži vzbouřili. 
Kniha je zajímavá tím, že vypráví o dávných časech. Líbila se mi svými poutavými příběhy. 
Doporučila bych ji Nikole, protože je krátká. 
Tato kniha je doporučena pro začínající čtenáře. 
Kapitoly: Dívčí válka, Horymír, Synové Svatoplukovi, Svatý Václav, Oldřich a Božena, Břetislav 
a Jitka, Tatarská princezna, Král Karel lV., Golem, Staroměstský orloj. 
Knihu jsem četla pět dní. 

Kvak a Žbluňk se rádi bojí 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2005. 
Kniha má 67 stran. 
Autor i ilustrátor je Arnold Lobel. 
Kvak je zelený žabák a Žbluňk je hnědý ropušák. Jsou to 
nerozluční kamarádi, rádi chodí na výlety, navštěvují se 
a vyprávějí si strašidelné historky. 

Kvak je tajemný, protože vypráví strašidelné historky. Žbluňk je bojácný a pořád se vzdává, 
protože nemá trpělivost. 
Kniha je zajímavá tím, že má krásné obrázky. Líbila se mi i proto, že má velká písmena. 
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Doporučila bych ji Nikole, protože nemá ráda dlouhé knihy. 
Tato kniha je určena pro začínající čtenáře. Četla jsem ji tři hodiny čtení ve škole. 
Názvy kapitol: Zítra, Drak, Mrazení v zádech, Klobouk, Samota. 
Vybrala jsem si kapitolu Mrazení v zádech: 
Kvak si jednou vyšel k Žbluňkovi a řekl mu, jestli nechce vyprávět strašidelnou historku. Pak si 
sedli do křesla a Žbluňk obstaral čaj. Kvak začal vyprávět. Jedné chladné noci Kvakovi rodiče 
a Kvak zabloudili, táta Kvaka vyprávěl Kvakovi, že tam v tom lese žije Černožabák. Kvak se 
náhle oddělil od rodičů. Najednou před ním někdo stál, byl to Černožabák. Starý Černožabák 
vytáhl švihadlo a řekl, teď zrovna hlad nemám. Až stokrát přeskočím švihadlo, dostanu hlad. 
Černožabák přivázal jeden konec ke stromu a druhý dal Kvakovi. „Toč švihadlem,“ řekl. 
Přeskočil dvacetkrát, mám menší hlad, přeskočil padesátkrát, mám hlad, přeskočil 
devadesátkrát, mám velký hlad, zařval. Musím si nějak zachránit život, řekl si Kvak. Poté začal 
obíhat okolo stromu, až utekl. Našel tatínka a maminku a společně došli domů. 
Kniha patří k pohádkové literatuře. 

Letopisy Narnie – Čarodějův synovec 
Knihu vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2007. 
Kniha má 208 stran. 
Autorem je C. S. Lewis. 
Ilustrovala ji Pauline Baynesová. 
Žánr: literatura fantastická 

Bylo to hodně dávno a v těch dobách žila v Londýně holčička, která se jmenovala Polly. 
Bydlela v jednom z domů, které byly propojeny půdou. Seznámila se tam s chlapcem jménem 
Digory, který bydlel s tetou a strýčkem, kteří se starají o jeho nemocnou maminku. Polly 
a Digory se scházeli skoro denně. Začali podnikat dobrodružné výpravy na půdu. Jednou lezli, 
lezli, až došli k malým dveřím v cihlové stěně. Když je otevřeli, zjistili, že nejsou na půdě, ale 
v zařízeném pokoji. V křesle seděl Digoryho strýček Andréw. Byli v zakázané pracovně! 
Strýček za nimi zamkl a řekl: „Dvě děti, to jsem přesně potřeboval.“ Až šel z něho strach. 
Nabídl Polly prstýnek. Digory vykřikl, ať se ho nedotýká, ale už bylo pozdě. Polly nebyla, 
zmizela. 
Chrakteristika postav: Polly je chytrá a kamarádská, protože nikdy neodejde bez Digoryho. 
Digory nebojácný, protože dojde pro jablka, která uzdraví jeho maminku. A strýček Andrew 
je slaboch, protože se všeho bojí. 
Kniha je zajímavá svým dějem a napětím. Podle mého názoru je úžasná. Velice dobře se čte, 
takže bych ji doporučila Terezce, protože v této knize vystupují i zvířata. Kluci by si mohli tuto 
knihu přečíst také. Je pro čtenáře každého věku. Četla jsem ji tři týdny. 
Názvy kapitol: Nesprávné dveře, Digory a jeho strýc, Les mezi světy, Zvonek a palička, 
Osudné slovo, Začátek strýcových potíží, Co se stalo před vchodem, Rvačka u pouliční lampy, 
Založení Narnie, První vtip a jiné záležitosti, Digory i jeho strýček mají potíže, Jahodovo 
dobrodružství, Načekané setkání, Zasazení stromu, Konec tohoto příběhu a začátek všech 
dalších. 

Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice a skříň 
Vydalo nakladatelství Fragment v Havlíčkově Brodě roku 
2005. 
Stran: 200 
Autor: C. S. Lewis 
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Ilustrovala: Pauline Baynes 
Žánr: fantastická literatura 
Děj kapitoly Turecký med: 
Královna Jadis vyzvídala na Edmundovi, kdo je a jak se k ní dostal. Pozvala ho k sobě do saní 
a zachumlala ho svým pláštěm. Z kapky udělala horký nápoj a Edmund jej vypil. Pak se 
zeptala, co má nejraději. Odpověděl, že turecký med. Královna ukápla kapku do sněhu 
a okamžitě se objevila kulatá krabice převázaná zelenou hedvábnou stuhou a v ní dvě kila 
tureckého medu. Edmund jedl a královna vyzvídala. Výměnou za další turecký med Edmund 
slíbil, že přivede své sourozence. Pak mu ukázala, kde má svůj dům a odjela. Zaslechl volání 
své sestry Lucinky. Právě šla z návštěvy od pana Tumnuse. Měla ohromnou radost, že se tam 
Edmund dostal také a ostatní budou muset uvěřit v Narnii. 
Charakteristika postav: Edmund je hloupý, protože uzavřel smlouvu s Jadis. Lucinka je 
kamarádská, protože se kamarádí s panem Tumnusem. Zuzana je nechápavá, protože 
nevěřila Lucce. Petr je nechápavý, protože nevěřil Lucce. Královna Jadis je mrcha, protože 
ošidila Edmunda. 
Kniha je úžasná. Doporučila bych Kristýně, protože má ráda fantazii. Je určena pro čtenáře 
každého věku. Četla jsem ji sedm týdnů. 
Kapitoly: Lucinka nakoukne do skříně, Co tam Lucinka našla, Edmund a skříň, Turecký med, 
Zase před dveřmi, Do lesa, Den s bobry, Co se stalo po večeři, V domě čarodějnice, Kouzlo se 
začíná lámat, Aslan se blíží, Petrův první boj, Stará magie z úsvitu času, Triumf čarodějnice, 
Ještě starší magie z doby před úsvitem času, Co se stalo se sochami, Lov na bílého jelena. 
Kniha je zajímavá tím, že nás vtáhne do děje. Je prostě úžasná. Její čtení mě moc baví. 

Bořkovy narozeniny 
Knihu vydalo nakladatelství Egmont v Praze roku 1998. 
Počet stran: 32 
Autor: Keith Chapman 
Ilustrátor: Stanislav Kadlec 
Žánr: pohádková literatura s dětským hrdinou 
Jednoho dne si Týna zavolala stroje a řekla jim, že má dnes 
Bořek narozeniny a že budou dělat jako by narozeniny 

neměl a večer mu připraví překvapení. Béďa a Luďa pojedou s Bořkem k panu Okurkovi 
opravit stáj. Pak Týna řekla, že se můžou pustit do pečení dortu. Max odpověděl, že Bořek 
miluje beton od Julči a tak Julča, Rolík a Max se domluvili a udělali betonový dort. Beton nalili 
do formy z pneumatiky a posypali ho peřím a barevným listím. Týna udělala dort v kuchyni, 
s polevou, až se sbíhaly sliny. Pak prostřeli stůl, dali na něj dorty i dárky, a jakmile vjel Bořek 
do dvora, všichni spustili: „Znáte Bořka, všechno spraví…“ Překvapení! „Vše nejlepší Bořku!“ 
A Bořek byl rád, už si myslel, že na jeho narozeniny všichni zapomněli. Hugo žadonil o kousek 
toho dortu a Bořek mu ukrojil pořádný kus. 
Charakteristika postav: stroje jsou hodné, protože moc pomáhají. Týna je trošku prolhaná, 
protože oklamala Bořka. Bořek je hodný, protože má laskavé srdce. 
Kniha je zajímavá tím, že byla také zfilmovaná. 
Kdyby tato kniha byla delší, určitě by mě víc zaujala. Doporučila bych ji Nikole a Matoušovi, 
protože je vytištěná většími písmeny a oni ještě neumějí moc číst. Je vhodná pro začínající 
čtenáře. Četla jsem ji jeden týden. 
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Tři prasátka 
Knihu vydalo nakladatelství Fortuna Print v Praze roku 1998. 
Má 56 stran. 
Autor: Walt Disney 
Ilustroval: Tony Wolf 
Žánr: pohádky se zvířecími hrdiny 
Děj pohádky Krab a volavka: 

K jezeru plnému ryb přiletěla stará volavka, a protože už neuměla ulovit ryby jako dřív, 
vymyslela lest. Řekla krabovi, který měl rád klepy, že se blíží rybáři a chtějí vylovit celý rybník. 
Polekané ryby žadonily, aby jim volavka pomohla a přenesla je do lesní bažiny, kde budou 
v bezpečí. Krabovi neušlo, že se jí každý den zakulacuje břicho. Poslední z rybníku šel krab. 
Vylezl volavce na krk a letěli. Cestou krab viděl všude na zemi rybí kosti. Svými klepety sevřel 
volavčino hrdlo a vykřikl, ať ho pustí do vody, nebo ji uškrtí! Volavka sotva dýchala, tak kraba 
poslechla. Od té doby se volavka s krabem vzájemně už z dálky vyhýbají. 
Charakteristika postav: Volavka je lstivá, protože by jinak rybu neulovila. Krab je chytrý, 
protože se nenechal sežrat. Ryby jsou hloupé, bojí se všeho. 
Kniha je zajímavá tím, že obsahuje spoustu neznámých pohádek. Líbila se mi, protože jsem 
některé pohádky vůbec neznala. Doporučila bych ji všem maminkám s dětmi, protože se při 
ní pěkně usíná. Je určena pro začínající čtenáře. Četla jsem ji jeden týden. 
Pohádky: Tři prasátka, Krab a volavka, Myška Hryzka a myška Ryška, Ošklivé káčátko, 
Malenka, O Palečkovi, Zlatovláska a tři medvědi, Zajíc a ježek, Zajíc a slůně. 

Ty jsi ale strašpytel, Mary 
Autor: Věra Řeháčková 
Vydalo nakladatelství Erika, s.r.o. roku 2006 v Praze. 
Stran: 142 
Literatura: dívčí dobrodružná 
Kniha je zajímavá tím, že se do ní začtete a nemůžete se od ní 
odtrhnout. Kniha je výborná, protože mě moc bavila. Určitě se k ní 
vrátím a budu jí číst znovu. Doporučila bych ji Terče, aby se taky 
začetla. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Četla jsem ji měsíc. 

Příběh vypráví o desetileté dívce Mary, která má snědou pleť a bojí se psů, protože když byla 
malá, tak ji pokousal pes. Její matka odjíždí do Egypta a Mary si myslí, že je to navždy. Mary 
je velmi samotářská, ale seznámí se s Jardou, který žije v dětském domově a dá jí plyšového 
psa, aby překonala sama sebe a zbavila se té fobie ze psů. Jenže jednoho dne se stane jejímu 
tatínkovi úraz a skončí v nemocnici. O Mary se bude starat babička s dědou, které nikdy 
neviděla a navíc s nimi bude bydlet na venkově mezi zvířaty. Oblíbí si tam kočku Viktorku 
a poníka Juráška. Je tam i pes Ben. Najde si kamarádku Hanku a Petra, a když přijede pouť, 
tak všichni společně napíší dopis Jardovi. Jarda byl tak dojatý, že navštívil tatínka Mary 
v nemocnici a ten mu dal požehnání, aby se za ní vypravil. Jarda přijel i s kamarády. Nakonec 
se utábořili u Mary na zahradě. 
Charakteristika postav: tatínek je moc hodný, umí pochválit i pochopit, Jarda je opravdový 
kamarád – vyléčil Mary z fobie, Mary je správná holka a má odvahu se sebou něco dělat. 
Názvy kapitol: Barevná Mary, Aféra s plyšovým psem, Pes je přítel člověka, Taťkův úraz, 
Hrozně divná holka, Mary odjíždí na venkov, Seznámení s Juráškem a Viktorkou, Setkání 
s Hankou, Mary mezi zvířaty, S Hankou a Petrem starosti neexistují, Přijela pouť, Africký virus 
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a Maryini hosté, Mary a její přátelé, Hlava třeští zážitky, Jak se Mary propadla do pekla, Ben 
záchranář se vrací s Mary na místo činu, Záhadná vizita, Šokující zpověď, Nejkrásnější 
novinka. 

Letopisy Narnie – Kůň a jeho chlapec 
Autor: C. S. Lewis 
Ilustrovala: Pauline Baynesová 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod roku 2005. 
Počet stran: 230 
Druh literatury: dobrodružná s hrdinou 
Kniha je zajímavá svou fantazií. Je výborná, hezky se čte, 
úplně vás vtáhne do svého děje. Doporučila bych ji 

Michalovi, protože Narnie rád čte. Je určena pro čtenáře každého věku – čte ji i babička a té 
už je šedesát. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Děj kapitoly Dobrodružství na cestě: 
Šasta a jeho kůň Brí cestovali spolu. Brí byl dobrý učitel, naučil Šastu jezdit. Jeden večer byl 
temnější a náhle se ozval ukrutný a divoký řev. Brí se hnal tryskem a byl celý zpocený. „Co je 
to?" Ptal se Šasta. „Lvi!" odpověděl Brí. Běželi dlouhou dobu a pak uslyšeli druhého jezdce se 
svým koněm, jak běží vedle nich. Lví řev zněl příšerně blízko. Potom mrak zmizel a v jasném 
měsíčním světle bylo vidět, jak jezdci cválali vedle sebe, hlava vedle hlavy, hruď vedle hrudi. 
Šasta už přemýšlel, jestli lvi zabíjejí hned nebo jestli si se svojí kořistí hrají jako kočka s myší 
a jak moc to bude bolet. 
Charakteristika postav: Tarkína je trochu panovačná, protože se bavila jen s Brím. Šasta je 
učenlivý, protože utekl z domu a naučil se jezdit na koni. Hwin je moudrá, protože vše ví. Brí 
je trpělivý, naučil Šastu jezdit na koni. 
Názvy kapitol: Jak se Šasta vydal do světa, Dobrodružství na cestě, U bran Tašbánu, Šasta se 
setkává s Narniany, Princ Korin, Šasta mezi hrobkami, Aravis v Tašbánu, V Tisrokově domě, 
Přes poušť, Poustevník z Jižních blat, Nevítaný spolucestující, Šasta v Narnii, Bitva o Anvart, 
Jak se Brí stal moudřejším koněm, Rabadaš Směšný. 

Skotské anekdoty 
Vydalo Lidové nakladatelství Praha roku 1972. 
Autorem je Ferdinand Klimeš a Bedřich Zelenka, knihu 
ilustroval Neprakta. 
Počet stran je 96. 
Literatura: vtipy 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní vtipy, ale některým 
nerozumím. Je podle mě úžasná, protože vás pobaví. 
Doporučila bych ji Pavlu Šlitrovi, protože je taky takový 
poťouchlík. 

Kniha je doporučena pro čtenáře pokročilé od deseti let až do dlouhého věku. Četla jsem ji 
šest dnů. Vypráví o různých lidech, o tom, co dělají, budou dělat, anebo dělali. 
Nejvíc mě zaujala tato anekdota: 
Towler potlal starého přítele na ulici. "Oswade," povídal, "dej mi, prosím, cigaretu." 
„Myslel jsem, Towlere, že jsi přestal kouřit," podivil se Oswald. 
„Udělal jsem k tomu první krok a přestal kupovat cigarety." 
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Africký cestovatel Dr. Emil Holub 
Autorem je Miroslav Kment. 
Knihu ilustroval hodně dávno Emil Holub. Je doplněna jeho 
fotografiemi. 
Vydalo nakladatelství PORS Chrudim roku 2002. 
Počet stran: 38 
Literatura: cestopis 
Kniha je zajímavá, vypráví o dobrodružstvích Emila Holuba. 

Pro mě byla zajímavá, ráda jsem si ji přečetla, protože mám ráda cestování. Doporučila bych 
ji hlavně panu učiteli, protože bych se chtěla znovu podívat do Holic, kde mají muzeum 
Dr. Emila Holuba. 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti let. Četla jsem ji tři týdny s přestávkami. 
Vybrala jsem si kapitolu Poslední léta života: 
Po návratu z druhé africké cesty je Emil Holub vážně nemocný. Bohužel se začaly u něj 
vyskytovat nemoci, které v Africe nepůsobily. Poslední léta svého života prožil přednáškami 
a také štědře rozdával svoje sbírky. Holub je také rozdával školám, o tom psal pan 
J. V. Želízko, jeho nejlepší přítel, ale také jeho věrný spolupracovník. Byl to geograf. 16. ledna 
roku 1902 musel pan Emil Holub s přednáškami skončit a jít si lehnout. Věděl, že Afriku už 
nespatří. Jeho utrpení skončilo 21. února roku 1902. Dr. Emil Holub leží na vídeňském 
ústředním hřbitově. 
Charakteristika postav: Pan Dr. Emil Holub je posedlý badatelstvím, protože má moc pěknou 
fantazii. Pan J. V. Želízko je věrný panu Holubovi, protože je jeho nejlepší přítel. 
Názvy kapitol: Holice a Holubovo dětství, Pátek, Žatec, Praha, První africká cesta, Evropská 
mezihra, Druhá africká cesta, Poslední léta života. 

W.I.T.C.H. – Hrad Jednorožec 
Autorem je Eva Carvani a ilustrovali Daniela Vetro, Paolo Campinoti 
a Mara Damiani. 
Vydalo nakladatelství Egmont v Praze roku 2008. 
Stran: 168 
Literatura: dívčí příběh 
Kniha je zajímavá tím, že tam je samé napětí. Moc se mi líbila, proto 
jsem se do ní hned začetla. Doporučila bych ji Štěpánce, protože si 
myslím, že by se do ní také začetla. Je doporučena pro čtenáře od 
deseti let. Četla jsem ji jeden týden. Jsou v ní čtyři kapitoly a jeden 

epilog Každá kapitola má několik částí. 
Charakteristika postav: Will i Irma jsou hodné, protože každému pomůžou. Taranee je 
brýlatá, nosí brýle. Cornelia je krásná, protože se hezky obléká. Hay Lin je pružná, protože 
často sportuje. Já osobně bych chtěla být jako Will – to je moje největší hrdinka. 
Stáli před hradem, který měl nad branou sochu Jednorožce. Blížila se k nim veliká bouře. 
Když spustili padací most, došli na nádvoří, kde stála nepoužívaná fontána. Stály tam siluety 
čtyř věží a přímo proti bráně zřejmě stála pátá věž, ale místo bylo prázdné. Pan hrabě 
Manfréd je přivítal a začal jim vypravovat o pověsti starého hradu. Poté je ještě čekala 
prohlídka celého hradu a ta byla plná překvapení. 
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Čarodějky z jezdecké školy – Velká jezdecká 
soutěž 
Autorem je Carola von Kesselová, ilustrovala Susanne 
Wendlandová. 
Vydalo nakladatelství Fragment v Praze roku 2007. 
Stran je v knize 114. Literatura: dívčí romány a povídky 

Kniha je zajímavá tím, že se dá plynule číst. Také se mi v ní líbily obrázky. Doporučila bych ji 
Marii, protože by se jí určitě líbila. Je určena pro dívky od devíti do dvanácti let. Četla jsem ji 
tři týdny s přestávkami. 
Kapitoly: Tajné plány, Kruté odhalení, Ach, ta vejce!, Jedna nula pro protivy, Kdo umí čarovat, 
má napůl vyhráno, Kdo by si to pomyslel?, Vzhůru na Vysoký kámen!, Otevírací kouzlo, 
Totální propadák, Závod s časem, Člověk musí mít štěstí!, Úspěch na celé čáře. 
Charakteristika postav: Franciska, Jula, Jana, Miki jsou správné holky a taky umí čarovat. 
Olivie, Ariella, Patricie a Friederika jsou nafiňtěné nány, protože chtějí holkám ztěžovat život 
a dělají jim podrazy. 
Jednoho dne časně zrána se holky vypravily do stáje osedlat koně a ani netušily, co je čeká za 
dobrodružství. Blížily se koňské závody a naše holky získaly mapu, kudy se pojede. Jenže Miki 
mapu nechala v pokoji na stole, a to protivy nenechají jen tak. Když přišly holky do jídelny, 
zaslechly protivy, jak se baví o úkolech. Takže tři úkoly jim vlastně prozradily. Chrastící pytel, 
překážkovou dráhu a plastovou plachtu. To ještě dívky netušily, že se zítra samy chytí do 
pasti. 

Pátračka Gilda a jezerní panny 
Autorem je Jennifer Allisonová, ilustroval Greg Swearingen. 
Vydalo nakladatelství Albatros, Praha roku 2008. 
Stran: 317 
Kniha je pro dívčí šerloky od deseti let. Je zajímavá 
detektivním dějem. Je moc krásná, hodně mě bavila. 
Doporučila bych ji Denče Kopečkové, protože má stejné 

myšlenky jako já. Knihu jsem četla čtrnáct dní. 
Názvy kapitol: Utopená, Panna Marie Sedmibolestná, Duch v jezeře, Není úniku, 
V přestrojení, První týden utrpení, Duchařské historky, Tiara, Duch v dešti, Potopa, Stíny 
a třicet dalších. 
Bylo právě po potopě, když se ještě v šatně prvňaček točily větráky a po duchu Dolores ani 
stopa. Když Gilda vešla do fyzikárny, viděla pár studentek, jak si čtou článek o povodni, 
časopis se vydával u nich ve škole pod jménem Petunie. Ve článku bylo vše popsáno do jedné 
kapky, povodeň zasáhla mnoho studentek a hlavně Tiaru. A čtvrťačky byly šťastné, že to 
nezasáhlo čtvrťáckou klubovnu, ale prvňáckou šatnu. Gilda se právě rozhodla, že bude psát 
pro časopis Petunie. Leah si Gildu prohlédla a povídá: „No já nevím, zeptám se Danielle, a ty 
bys chtěla psát pro Petunii?“ A začala se vyptávat na různé věci jako třeba, jaké je pro ni 
nejhezčí barva lesku a Gilda řekla, že cukr a zázvor a Newyorská červená. Pak si sedla 
k počítači a začala psát. 
Charakteristika postav: Gilda je posedlá pátráním, protože je parapsychologická pátračka. 
Danielle je vybíravá, protože Gildu málem odmítla. Leah se pořád vyptává, protože musí 
vybírat pečlivě. 
Druh literatury: dětská detektivka 
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Alenka v kraji divů a za zrcadlem 
Autorem je Lewis Carrol. 
Vydalo nakladatelství Academia, Praha roku 2010. 
Kniha má 195 stran + další stránky o knihkupectvích 
a dalších knihách. 
Žánr literatury: dobrodružná a trochu fantastická kniha 
s hodně velkým napětím. 
Kniha mě zaujala moc, protože jsem viděla podobný příběh 

v televizi. Je moc krásná, bavilo mě ji číst. Doporučila bych ji Sáře, Nikče, Terezce, Kristýně, 
Zuzce a Denče, protože věřím, že by je zaujala. Je určena pro čtenáře od devíti let do stáří. 
Četla jsem ji týden a dva dny s přestávkami. 
Názvy kapitol: Dolů králičí dírou, Kaluž slz, Kuriální závod a sáhodlouhý obrázek, O tom jak 
Vilík komínem vylít, Houseňákova rada a 19 dalších. Do 12. kapitoly je to o Alence v kraji divů 
a od 13. kapitoly do 24. je to Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala. 
Alenka se jednoho dne hrozně nudila a koukala sestře do knihy, když v tu chvíli kolem ní 
proběhl králík a vykřikoval, že to nestihne a vyndal z kapsy u vesty hodinky. Alenka byla 
zvědavá, co ten králík vlastně dělá. Tak za ním běžela až ke králičí noře, ale najednou vešla do 
místnosti a uprostřed byl zlatý klíč. Alenka zkoušela všechny dveře a až ty poslední byly ty 
pravé. Jenže byly tak malé jako krysa. Alenka se vrátila ke stolu a tam byla láhev. Alenka ji 
otevřela a tam bylo napsané: Vypij mě. A Alenka ji vypila a začala se zmenšovat. Ale 
najednou si vzpomněla, že nechala klíč na stole a tam byl koláč a tak ho snědla. Najednou 
byla v noře. Byly tu všude všechny možné zatáčky, až už letěla rovně. Padala a padala, letěla 
asi hodinu a rozpovídala se: Asi už jsem v jádru Země a asi čtyři sta miliard kilometrů od 
povrchu. Padala a nakonec dopadla na hromádku listí. A hned se pustila za králíkem. 
Charakteristika postav: Alenka je statečná, protože se nebála sníst kouzelný koláč. Králík je 
poplašený, vždy na něco zapomněl. Kniha je zajímavá napínavým dějem. 

 

Kristýna Popílková 

Rodina medvídků slaví vánoce 
Vydalo nakladatelství Svojtka v Praze 2003. 
Počet stran: 30 
Autor a ilustrátor: Carol Lawsonová 
Zařazení: dětská literatura – pohádka 
Tato kniha je o rodině medvídků a o tom, co prožívají 
o Vánocích. Je na vánoční téma. U medoušků se těší na 
vánoce úplně všichni, hlavně malí medvídci. 
Knížka je moc hezky napsaná a jsou v ní pěkné obrázky. 
Doporučila bych ji všem, kteří mají rádi pohádky a Vánoce. 

Četla jsem ji sedm dní. 
V knize se setkáme s tatínkem Robertem, maminkou Bertou, synem Edíkem, dcerou Bárou, 
miminkem Jiříkem, dcerou Klárou, správcem Hubertem, sluhou Vojtěchem, vychovatelkou 
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Hermínou, hospodyní paní Polívkovou, služkou Juli, chůvou paní Huňáčkovou. Ta se stará 
o Jiříka. Kniha je určena pro malé čtenáře, ale líbí se i mojí mamince. 

Pohádky o vílách 
Vydalo nakladatelství Junior s.r.o v Praze roku 2007. 
Ilustrace Lilien Tristmerová 
Napsala Dana Vinklerová 
Kniha má 100 stran. 
Žánr: pohádky 
Názvy pohádek: Král, princ a lesní víla; Víla, která se dloubala 
v nose; Víla zvířátek; O víle, která mluvila sprostě a další. 
Knihu bych doporučila všem, kteří mají rádi víly a pohádky. 
Četla jsem ji tři dny. 
Tato kniha je o vílách, které jsou nezbedné i poslušné, 

smutné i veselé, snaží se pomáhat zvířátkům i lidem, pomáhají i samy sobě. 
Líbila se mi pohádka Víla zvířátek, protože mě zaujaly hezké obrázky. Vystupuje zde 
Zdravenka, Nur a některá zvířátka. Zdravenka je víla zvířátek, každý den se o ně postará – 
o lišky, myšky, veveřičky, ptáčky, laňky, králíčky. Všichni ji mají rádi a vědí, jak je pro ně 
důležitá. Ráda se s nimi mazlí. Jednoho dne Zdravenka uviděla zvláštní zvíře. Vypadalo jako 
krásný bělostný kůň, ale na čele mělo velký elegantní roh. Byl to jednorožec. 

Plaváček 
Napsala Helena Brožíková 
Obálka a ilustrace Jana Modrá 
Vydalo nakladatelství Jaroslava Justová Matik Franklinová 
Liberec v roce 2004. 
Kniha má 74 stran, je určena pro děti od devíti let. 
Tato kniha se mi líbila, protože tam jsou černobílé obrázky. 

Vypráví o dívce, která si říká Jennifer Mississippi a má malého brášku Petříka. 
A už to prasklo. Vlastně se jmenuje obyčejně Jana, ale když mě chce bráška naštvat, tak na 
mě volá Janino nebo Jaňáku. To první beru, ale to druhé, kde sebral Jańáku to teda nechápu. 
Hádej, čím bych chtěla být? Knihovnicí, protože má moc ráda knihy a Samy má zrovna jednu 
rozečtenou. Samy je moc dobrý kamarád, zrovna bydlí naproti. Máme bunkr, ale nikdo 
o něm neví, ani Péťa. 
Moje nejoblíbenější kapitola se jmenuje Dárek. 
Táta tedy odjel, ale sám nepřijel. Řeka, která se proměnila v ničící pohromu, všem brala 
a brala, ale jediným nám přinesla malý dárek: malou chlupatou kuličku a očička vyděšená 
a strach. U babičky, u dveří se klepal malý ztracený pejsek. A máma se k němu hned vrhla: 
„Péťo, přines starý ručník a Jano, ohřej trochu mléka.“ 
Druh literatury: příběh s dětským hrdinou 
Charakteristika: pejsek Plaváček je miláček celé rodiny. Janě je jedenáct let a chtěla by být 
spisovatelkou. Péťa je mladší bráška Jany. Samuel je kamarád Jany. Maminka je hodná 
a starostlivá, tatínek je pracovitý. 
Knihu jsem četla dvanáct dní. Doporučila bych ji všem, kteří mají rádi záhady. 
Některé kapitoly: Já a moje řeka, Dárek, Hledá se jméno, Výcvik, Nalezený domov. 
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Witch, osudové pouto 
Vydalo nakladatelství Egmont ČR s.r.o. v Praze roku 2006. 
Autor Lene Kaaberbo 
Ilustrace Francesco Artibanil 
Přeložila Marie Šimková 
Knížku přiřadím do dívčí literatury. 
Knížka je o přátelství šesti kamarádek. Vše začíná tím, že do 
Shefieldu se přistěhují Taranee a Will a začnou chodit do 
místní školy, kam chodí i Irma, Cornelie, HainLin a Elion. Na 

škole se chystá helowenský večírek, na kterém se všechny dívky sejdou a začnou se 
poznávat. Každá z nich umí kouzlit. Ale ještě nevědí, jakou mají moc. O té jim poví Hainlinina 
babička. Kamarádek bylo původně šest, ale Elion se zamilovala do Cedrika a kamarádky 
zradila. A tak jich zbylo pět. Kamarádky na život a na smrt. Kamarádky, které si říkají Witch. 
Postavy: Will vlastní srdce Kondrakaru, Irma umí kouzlit s vodou, Taranee umí kouzlit 
s ohněm, Cornelia je spojená se zemí, Hay lin ovládá vzduch, Věštec je moudrý muž, který 
vybral dívky Witch, Tibor je rádce a pomocník věštce, Cedrik je lord, který roznáší zlo, Elion 
byla kamarádkou Cornelie, Vathek je neohrabaný pomocník Cedrika. 
Knížka se mi líbila, protože je napínavá a zajímavá. Je spíš pro dívky, a to od šesti let, ale 
možná by se mohla líbit i klukům. Má 126 stran. Četla jsem ji asi týden. 

Pohádkový dědeček 
Vydala Fortuna a. s. v Praze roku 1995. 
Ilustroval Zdeněk Miler 
Napsal Eduard Petiška 
Zařadila bych ji k žánru pohádkové příběhy. Doporučila bych 
ji všem, kteří mají rádi pohádky, z naší třídy Terezce a Sáře. 
Kniha je pro děti od šesti let. 

Počet stran: 95 
Názvy některých kapitol: Jak se kluci neuměli spočítat, O semaforu, který nechtěl cvičit, 
O nenasytném vrabcovi, Jak zvířátka volila krále, O ztracené hrušce. 
Kniha vypráví o klukovi jménem Martínek, který jede na prázdniny k babičce do Turnova. 
Jede s dědečkem. Aby jim cesta rychle utekla, vypráví mu pohádky o zvířátkách, vlakách 
a lidech. Ve vlaku se Martínek seznámí s Alenkou, která jela s maminkou a pejskem Bročkem. 
Alence se dědečkovo vyprávění líbilo. 
Nejvíce se mi líbila kapitola O popleteném pejskovi. Dědeček vypráví, jak si přivezl pejska 
a ten štěkal na všechny. Dědeček ho učil na koho štěkat a na koho ne. Nechápal, co po něm 
dědeček chce, až přestal štěkat na všechny. 
Postavy: Martínek je hodný a zvědavý kluk. Dědeček je hodný a veselý. Alenka je kamarádka 
z vlaku. 
Knihu jsem četla asi dvacet dní. Líbila se mi, protože má hezké obrázky a zajímavé příběhy, 
které se dobře čtou. 

Julie a bílý poník 
Vydalo nakladatelství Albatros a. s. v Praze roku 2002. 
Ilustroval Petr Urban 
Napsala Christiane Gohlová 
Druh literatury: dívčí román 
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Počet stran: 123 
Kniha vypráví o přátelství tří dívek, které mají moc rády koně. Julie a Stefanie se seznámí 
s Katy Herinovou, která se přistěhovala s rodinou a se svojí plachou kobylkou Pretty. Tatínek 
dá Katy ultimátum, že jestli kobylku nezkrotí do měsíce, tak ji prodá. Katy má velký strach, 
a tak se Julie a Stefanie nabídnou, že jí pomůžou. Zažijí tedy spoustu legrace, práci, starosti 
i dobrodružství. To zjistí pan Schneider, chovatel koní a překupník, který prodává a krade 
koně. Tak to mělo být i s malým bílým poníkem, který stále utíkal. Holky ho schovaly do své 
stáje. Daly mu jméno Tulák. Z novin se dozvídají, že poník se jmenuje Snížek a že patří 
postiženému chlapci. A tak dívky zachraňují nejen Snížka, ale i další čtyři koně. A co plachá 
kobylka Pretty? Vyhrává druhou soutěž a tak zůstává s Katy. 
Charakteristika postav: Stefanie je nejstarší z kamarádek, má kobylku Violetu a píše do novin. 
Julie je nejmladší z kamarádek, má koníka Daného. Katy je milá a stydlivá, má kobylku Pretty. 
Pan Schneider je zloděj koní. Pan Holthoff je trenér koní. Elke je veterinářka z trhu koní, 
přítelkyně a kamarádka Stefanie. Anika je trenérka a chovatelka koní. Pořádá závody a je 
kamarádka Stefanie. 
Kniha je zajímavá tím, že je napínavá až do konce. Líbila se mi, protože je o koních a já mám 
ráda zvířata. Doporučila bych ji Terezce, protože vím, že má ráda koně. Kniha je pro děti od 
deseti let. Četla jsem ji sedm dní. 
Názvy kapitol: Uprchlíci, Krasavice, Zmatek na jízdárně, Stěhování, Dopis pro Julii, Kam 
s bílým poníkem?, Na divokém západě, Koňský trh, Závodní horečka, Poslední pokus, Hrdinky 
dne. 

Robinson Crusoe 
Napsal: D. Defoe, J. V. Pleva 
Ilustrace: Zdeněk Burian 
Vydala: Olympia Praha 1990 
Počet stran: 251 
Druh literatury: dobrodružná 
Kniha je určena pro děti od osmi let. 

Doporučila bych ji všem, kdo mají rádi dobrodružství a napětí. 
Knihu jsem četla měsíc a týden. Líbila se mi, protože byla hodně napínavá a s dobrým 
koncem. 
Charakteristika postav: Robinson Crusoe je mladý muž, který se chtěl stát námořníkem. 
Martin Westlock je kamarád Robinsona, spolužák, který měl také rád moře. Kapitán 
Westlock je kapitán korábu, který ztroskotal a tatínek Martina. Kapitán Dubley je muž, který 
vzal Robinsona na plavbu do Afriky, ale byl zabit piráty. Kapitán Abd el Mámí je kapitán 
pirátů, Robinsona si nechal jako sluhu. Xury je otrok Abd el Mámího, přítel Robinsona. Pátek 
je přítel Robinsona, zajatý indián. Kapitán Brown je muž, který pomohl Robinsonovi 
z ostrova. 
Když bylo Robinsonovi 18 let, opustil školu, protože se chtěl stát námořníkem. Byl to jeho 
velký sen, který se ale nelíbil jeho rodičům, protože na moři zahynuli jeho dva bratři a rodiče 
měli o něj velký strach. I přesto odjíždí Robinson se svým přítelem Martinem a jeho otcem do 
Londýna. Jejich loď zasáhne bouře, oni se zachrání, ale loď je zničená. Robinson zůstává 
v Londýně, kde ho okradou o všechny peníze. Zde se seznámí s kapitánem Dubleyem, který 
mu nabídne pomoc. Robinson s ním odjíždí do Afriky. Loď ale přepadnou piráti a Robinsona 
zajmou. Slouží u kapitána pirátů asi pět let, než se mu podaří i s otrokem Xurym uprchnout. 
Zachrání je velká loď, kterou ale zasáhne velká bouře a celou ji zničí. Všichni na palubě 
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zemřou, i přítel Xury. Robinson jako jediný se zachrání. Ocitá se na neznámém místě a tady 
začíná jeho boj o přežití. Aby se lépe orientoval, pojmenuje si po svém hory i potoky, 
například: Hora Zklamání, Ohnivá hora, Malý a Velký potok, mys Ztroskotání, Rajský ostrov. 
Bydlí ve skále, kterou si zabydluje podle toho, co najde v přírodě. Vyrábí si stůl, lavici, koše, 
boty, hrnce, svíčky, oštěpy, luk a další důležité věci pro přežití. Ne vždycky se mu to podaří, 
ale Robinson je trpělivý a nakonec to zvládne. Na strom si vyřezává čárky, aby věděl, jak 
dlouho na ostrově je. K jídlu má banány, kokosy, para ořechy, loví zvěř, dokázal si vyrobit 
máslo, sýr i syrovátku. Zužitkoval vše, co v přírodě nasel, chytil si taky kozu, kterou si ochočil 
a také papouška Andu. Měl radost, že má kolem sebe živé tvory. Stále vzpomíná na své 
rodiče a domov. Vyrábí si udírnu, aby se mu nekazilo maso, kozám staví stáje, protože se 
rozmnožily. Zažil také výbuch sopky, ze které získal oheň, byl také velmi nemocný a myslel si, 
že zemře, ale i tohle nakonec zvládl. Na ostrově také ztroskotala loď a Robinson doufal, že se 
někdo zachránil, ale našel jen mrtvého námořníka a jeho pejska. Pejska pojmenoval Rek. Po 
šesti letech připluly na ostrov lodě. Robinson se radoval, že se konečně setká s lidmi, ale byli 
to lidožrouti. Robinson zachrání jednoho z jejich zajatců, byl to mladý indián, kterého chtěli 
sníst. Dal mu jméno Pátek. Naučil ho mluvit svojí řečí, aby se spolu dorozuměli. Stali se z nich 
velcí přátelé. Zažívali spoustu dobrodružství, vždy stáli jeden při druhém, vždy si pomáhali. 
Celých pět let. Z ostrova se nakonec dostanou pomocí kapitána Browna, který se na ostrov 
dostal jako zajatec. Do své vlasti se dostává Robinson po jedenácti letech. Dozvídá se, že 
tatínek zemřel. Maminka ale žije a jejich shledání je dojemné. Přítele Pátka vzal do Anglie 
s sebou. Oba se oženili, měli děti a založili obchodní dům Crusoe – Pátek. 

My z ostrova Saltkrakan 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1994. 
Napsala Astrid Lingrenová. 
Ilustroval Jan Černý. 
Kniha je určena pro děti od devíti let. Má 238 stran. 
Kniha se mi líbila, protože se hezky četla a také byla napínavá. 
Doporučila bych ji Sárce a Pavlovi, protože mají rádi napínavé 
příběhy. Četla jsem ji měsíc a týden. 
Kapitoly: Jednoho dne v červnu, Snickargarden, Vesluj, vesluj až 
k rybí skále, Ztraceni v mlze, A pak byl slunovrat, Prožít každý den 

jako celý život a dalších devět kapitol. 
Charakteristika postav: pan Keller je tatínek – spisovatel. Malin je jeho devatenáctiletá dcera, 
stará se o celou rodinu. Pelle je sedmiletý syn, miluje zvířátka. Stina je kamarádka, kterou 
potkali na lodi, má pětiletého havrana Hopilanda. Teta Milsnová se stará o domácnost. 
Tjorven má pejska Bocmana, je jí pět let, je to kamarádka Pelleho. Marta je maminka 
Tjorven. John je velký neposeda, stále vymýšlí nějaké lumpárny. Niklas je klidný a tichý, ale 
také veselý a i on občas vymyslí nějakou lumpárnu s Johnem. Oběma je dvanáct let. 
Knížka vypráví o rodině Kellerových, která si pronajme letní domek na Saltkrakanu. Všichni se 
moc těší a jsou nedočkaví. Tatínek jim vypráví, jak je domek krásný, i přesto, že ho zná jen 
z vyprávění realitního agenta. Když přijedou lodí na Saltkrakan, zrovna hodně pršelo. Přivítá 
je na břehu holčička jménem Tjorven – šestiletá dcera místního obchodníka – se svým 
pejskem Bocmenem a jejím tatínkem panem Grankvistem. Vydali se ke svému domku, ale 
byli velmi zklamaní. Domek byl starý s děravou střechou. Uvnitř byl starý nábytek, většina 
věcí byla zničená, ale po delším prozkoumávání se jim tam začalo líbit. První večeři obstarala 
paní Marta, maminka Tjorven. Přišla pozdravit nové nájemníky, ale když viděla, jak se pan 
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Melker trápí se starými kamny, přinesla výborný guláš. Rodina Melkerových neměla 
maminku, protože ta zemřela po porodu malého Peleho. Maminku se jim snažila vynahradit 
Malin. Bylo jí devatenáct a uměla si se vším poradit. Bratři jí měli moc rádi a žárlili na 
každého kluka, který se k Melin přiblížil. Báli se, že by mohla Melin od nich odejít. Toho se 
nejvíc bál malý Pele. Po týdnu na Saltkrakanu už znali spoustu lidí. Marty a Nisse rodiče 
Tjorven se starají o obchod a pomáhají všem, kdo to potřebují. Martu si moc oblíbila Malin. 
Dědu Sodermana, ten má vnučku Stinu. S nimi se potkali na lodi. Stina s sebou měla havrana 
Hopilanda. Pan Vesterman, který se nestará o hospodářství, jak by měl. Místo toho loví 
a rybaří. Johansnovi mají také hospodářství a Kellerovi k nim chodí každý den pro mléko. 
A pak ještě Bjorn Skoblím, místní mladý učitel. Na Salkatranu toho zažijí mnoho. 
Dobrodružství, to když se malý Pellé, který miluje všechna zvířátka, rozhodne, že si nějaké 
zvířátko pořídí a vyrazí i přes zákaz tatínka se svojí kamarádkou Tjorven na jeden ostrov 
malou lodí pro králíčka. Pro králíčka dojeli, ale na zpáteční cestě je zastihne velká bouřka. 
Tjorven se tak bála, že upustila do vody pádla a tak ztroskotali na jiném ostrově. Tam dal 
malý Pelle králíčkovi jméno Jockey. Měli s sebou také pejska Bocmana, který jim pomohl se 
z ostrova dostat zpátky domů. Na Saltkrakanu také zažívají radosti, to když tatínek Melker 
dostane státní stipendium 25000 korun. Rozhodli se totiž, že na Saltkrakanu zůstanou 
napořád, jenže se dozvěděli, že se jejich domek bude bourat a neměli na vyplacení. Tatínek 
byl spisovatel a tolik peněz neměl. Když už se zdálo všechno ztraceno, přišla tahle dobrá 
zpráva. Také Malin má důvod k radosti. Když už si myslela, že nikdy nepotká lásku, protože 
její bratři na všechny nápadníky vymyslí nějakou lumpárnu, potká mladého učitele Bjorna 
a ten se do ní zamiluje. A kluci John a Niklas se s ním taky skamarádí. A tak nakonec všechno 
dobře dopadlo, všichni byli spokojení. 
Knihu zařadím do dobrodružných příběhů. 

Narodila se nám štěňátka 
Knihu vydalo nakladatelství Lípa – A. J. Rychlík ve Vizovicích 
roku 1999. 
Napsala: Marie G. Adamcová 
Vypráví: Kateřinka Adamcová 
Fotografie: Marie G. Adamcová 
Kniha je pro děti od osmi let. Má 40 stran. Líbila se mi, 
protože mám ráda pejsky a tato je o štěňátcích. Doporučila 

bych ji Nikole, Terče a Sárce, protože mají ráda zvířátka. Četla jsem ji tři dny. 
Kniha je zajímavá tím, jak je v ní popsán růst a vývoj malého štěněte. 
Druh literatury: populárně naučná 
Charakteristika postav: Kateřina je šestiletá holčička, která miluje pejsky. Její maminka je 
moc hodná a starostlivá. Tom je její starší bratr, pomáhá také se štěňátky. Tatínek postavil 
štěňátkům ohrádku. Pan veterinář se stará o štěňátka, když bylo potřeba. Fenka Táňa je 
fenka zlatého retrívra, pejska, o kterém vypráví celá knížka. Pejsek Petr je tatínek štěňátek, je 
to pejsek rodinných přátel. 
Knížka vypráví o jedné rodině, kde očekávali narození štěňátek milované fenky Táni. Holčička 
Kateřinka se těšila asi nejvíce. Když ji jednoho dne maminka přišla probudit a usmívala se, 
tušila Kateřinka, že přišel den, kdy se už štěňátka narodí. Narození štěňátek nebylo pro fenku 
Táňu jednoduché, maminka musela volat pana veterináře. Pomohl Táně s prvním štěňátkem 
a dal jí injekci na urychlení porodu. Jedno štěňátko se narodilo dokonce v autě, když odjížděli 
od pana veterináře. Když se Kateřinka probudila, bylo v ohrádce, kterou tatínek postavil, už 



 100 

osm štěňátek. Kateřinka se tak dozvídá, že když se štěňátka narodí, jsou úplně hluchá 
a slepá. Další dny jen spinkají a papají, někdy jim maminka Kateřinky musí pomoci, to když ta 
silnější štěňátka nechtějí pustit ta slabší k jídlu. A tak celý první týden se vše točí jen kolem 
štěňátek. Táňa dostávala pestrou stavu, aby měla dostatek mléka pro všechna svoje 
štěňátka. Po deseti dnech to bylo pro Kateřinku jako zázrak, protože štěňátka začala otvírat 
oči. Kateřinka všechno stále pozorovala a ze všech jejich pokroků měla velikou radost. 
Maminka pejsky stále fotila a založili Táně album. Ve třetím týdnu měli všichni plné ruce 
práce. Kateřinka pomáhala jak jen mohla. Štěňátka začala běhat, začala si hrát, a tak bylo 
veselo. Maminka se také rozhodla, že zkusí štěňátkům dát jejich psí potravu. Dělala si 
starosti, jak jim bude chutnat, ale nemusela, moc jim chutnalo, dokonce tak moc, že jednoho 
dne snědli jídlo i svojí mamince Táně. Štěňátka si už spolu hrají, zápasí, kutálejí se jeden přes 
druhého. Jednoho dne našla maminka okousanou ohrádku, a tak jsme zjistili, že pejskům 
rostou zoubky. Začalo okusování všeho, co se dalo, novin, maminčiny noční košile, tatínkovy 
paty. Když je vzali poprvé ven, měli o ně strach, ale štěňátka se brzo rozkoukala a za chvilku 
je nikdo nemohl najít. Také je zkoušeli ve vaně umýt, ale nemohli je všechny uhlídat, tak je 
potom koupali jednoho po druhém v kuchyňském dřezu. Velkou legraci si také užili při 
prvním očkováním. Nevěděli, jak je k panu doktorovi dopraví. Nakonec je dali do prádelního 
košíku, jenže štěňátka to brala jako hru a neustále jim z toho košíku vyskakovala, a tak se 
zapojila celá rodina a po nějaké době se jim podařilo štěňátka v košíku naložit do auta 
a dovézt je k panu doktorovi. Se štěňátky si užili spoustu legrace, ale také starostí. Přesto 
Kateřinka byla moc smutná, když si po sedmi týdnech pro štěňátka začali chodit noví 
majitelé, které maminka sehnala již při jejich narození. Loučení to bylo smutné, ale všichni 
slíbili, že Kateřinku přijdou určitě brzo navštívit. 

Čarodějnice Lilli v cirkuse 
Vydalo nakladatelství Příroda, s.r.o., Bratislava roku 2007. 
Autor: Ludger Jochmann 
Ilustrace: Birgit Rieger 
Lilli má ráda mladšího brášku Leona, má svůj lexikon kouzel 
a ten obsahuje opravdová kouzla a čáry, některé z nich už 
i dokonce vyzkoušela, například místo nože lžíci, z učitelky 
Sněhurku a z lízátka okurku. Leonek je pěkně zvědavý na 
Lillinina kouzla a taky je pěkně zlobivý. Maminka je hodná 
a starostlivá, stará se o Leona a Lilli. Kouzelník je docela 

srandovní a taky je srandovně oblečen – rozesmál Lilli, Leona a Jarku. Tom je hodný kamarád 
Leona, chtěl jít s Leonem do cirkusu. Jarka je hodná kamarádka Lilli, mají se moc rádi a chtěli 
jít spolu na galapředstavení. 
Kniha je zajímavá tím, jak Lilli začarovala Leona, aby si vyměnil lístky na galapředstavení. 
Zaujala mě tím, jak Lilli chce začarovat Leona. Doporučila bych ji Sáře, Terče a Dominice, 
protože vím, že mají rádi dobrodružství. Četla jsem ji pět týdnů. Má 98 stran. Je rozdělena do 
čtyř kapitol. Je určena pro čtenáře od devíti let. 
Žánr: zábavné vyprávění s fantazií 
Knížka vypráví o Lilli. Je to dívka, která umí kouzlit. Je jí asi devět let. Jednoho dne našla u své 
postele kouzelnickou knihu, která patřila čarodějnici Surulundě. Nikomu o knize neřekla, 
a tak se stala utajenou čarodějnicí. Lilli měla bratra Leona, kterého měla moc ráda. Jednoho 
dne přijel do města cirkus, maminka sehnala poslední tři lístky. Děti se hrozně moc těšily 
a nemohly se dočkat. Hlavně malý Leon. Hrál si ve svém pokojíčku na indického prince 
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a ukazoval představení Lilli. Lilli měla velkou radost, že mamka sehnala poslední lístky, ale 
moc si přála, aby šla na představení její kamarádka Jarka. Jenže ta lístky nesehnala, jen na 
čtvrtek a Lilli je měla na sobotu. Zkoušela tedy Leona přemluvit, aby šel na představení ve 
čtvrtek s kamarádem Tomášem. Ale Leonovi se vůbec nechtělo, a tak Lilli přemýšlela, jakým 
kouzlem ho přesvědčí, aby šel na čtvrteční představení. Zavřela se do svého pokojíčku, 
vyndala svou knihu kouzel a začala hledat kouzlo. Našla slovíčko vůle. Změní Leonovi vůli. Lilli 
se musela naučit zaklínadlo tam i zpátky a nesměla ho poplést, jinak by mělo kouzlo opačný 
účinek. Po dvou hodinách byla přesvědčená, že už to umí. Vyrazila za Leonem. Věděla, že 
nesmí nikomu prozradit, že umí kouzlit. Musela si vymyslet malou lest. Umí zhasnout světlo, 
aniž by se dotkla vypínače. Věděla o vypínači za skříní, o kterém Leon nevěděl. Musel zavřít 
oči a Lilli měla příležitost říct zaříkávadlo. Povedlo se, jenže kouzlo mělo i druhý účinek, a to 
takový, že Leon sice dělá, co Lilli chtěla, ale opačně. Lilli rychle kouzlo zrušila a všechno bylo 
zase v pořádku. Ve čtvrtek šel Leon se svým kamarádem na představení a přišel nadšený. 
Měl pro maminku i Lilli překvapení. Leon vyprávěl, jaké to bylo všechno pěkné a že na konci 
představení přišel ředitel cirkusu. Vylosoval Leona, že může na představení ještě jednou. 
A tak šli na sobotní představení všichni. Lilli tam taky trošku kouzlila, i když tajně. Moc se jí to 
povedlo. 

O modrém kocourkovi 
Vydalo Ottovo nakladatelství s. r. o. v Praze roku 2003. 
Počet stran: 39 
Autor: M. Hellstrom Kennedy 
Ilustrátor: Zdeněk Miller 
Kniha je krásně ilustrována. Líbila se mi, protože je 
o zvířátkách, a ty já mám ráda. Doporučila bych ji Terezce 
a Sárce, protože vím, že mají rády zvířátka. Je pro děti od 

sedmi let. Četla jsem ji dva dny. 
Žánr: povídání s dětským hrdinou 
Charakteristika postav: Zuzka si moc přála zvířátko, které by patřilo jenom jí, je milá a hodná. 
Ah lo sung je přítel Zuzky a poslal jí koťátko Min Čina. Min Čin je hodný, bál se vylézt ze 
sklepa, ale pak se nebál a všichni ho měli rádi. Mourek je hodný a zábavný. Micka se snažila 
hledat Min Čina, je hodná a legrační. Čert je hodný, snažil se pomoct Min Činovi. 
Knížka vypráví o malém kocourku, kterého si moc přála holčička Zuzanka. Zuzanka bydlela 
u rodičů v domečku v malé vesničce. Maminka pronajímala pokoje cizincům a bála se, že by 
neměli čas starat se o nějaké zvířátko, které si Zuzanka tolik přála. Ah Lo Sung byl jeden 
z nájemníků a se Zuzankou se skamarádili. Ah Lo Sung byl z Číny. Když se musel Ah Lo Sung 
vrátit domů, před odjezdem se Zuzanky zeptal, jestli nechce něco poslat. Zuzanka 
odpověděla, že kočičku. A tak jednoho dne před jejich domem objevil listonoš, vezl velikou 
krabici a volal Zuzanko, přišel ti balíček. Krabice byla plná malých otvorů a taky tam byla 
cedulka a na ní stálo: Jmenuji se Min Čin a přináším vám pozdrav od Ah Lo Sunga. Zuzanka 
rychle otevřela krabici a z ní vyskočilo malé šedivé koťátko s velkýma žlutýma očima. Zuzanka 
byla moc šťastná. Kocourek si na Zuzanku rychle zvyknul, když byla ve škole, tak si hrál 
v zahradě. Min Čin se spřátelil také s jinými kočkami, s kocourkem Mourkem, s kočičkou 
Mickou a kocourkem Čertem. Min Čin byl spokojené koťátko, ale jen do té doby, než začalo 
jaro a on začal ztrácet srst. Ptal se Mourka, co se mu to děje a on mu vysvětlil, že ztrácí srst, 
jakou mají mláďata, a začíná dospívat. Toto vysvětlení kocourkovi stačilo a zase byl nějaký 
čas klid. Jednoho dne, když si Min Čin zase hrál na zahradě, všimnul si, že má modrý ocásek 
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a brzy zjistil, že je celý modrý. Byl jediný z celé vesnice, který měl modrou barvu. Všichni se 
za ním otáčeli, někteří se ho dokonce báli a Min Čin z toho byl strašně smutný. Schoval se do 
sklepa a nechtěl z něho vůbec vylézt, ani když ho volala Zuzanka k obědu, ani když za ním 
přišli jeho kamarádi. Moc se za svou modrou barvu styděl. Vyšel ven, až když byla veliká tma. 
Rychle se najedl a pak potkal své kamarády, kterým slíbil, že s nimi půjde druhý den 
k řezníkovi. Ráno když vstal, úplně zapomněl na svou modrou barvu, a tak když ho Zuzanka 
zavolala, vesele přiběhl. Zuzanka se moc polekala a Min Čin rychle utekl na zahradu a schoval 
se pod keř. Tam ho našli jeho kamarádi. Vůbec se mu ale nesmáli, ani se ho nebáli, dokonce 
mu jeho modrou barvu pochválili. I Zuzance se moc líbil, a když se dozvěděla, že v Číně žijí 
modré kočky běžně, byla šťastná, že její kocourek není nemocný. Horší to bylo s lidmi 
z vesnice, pořád se na kocourka tak podivně koukali, chtěli si na něj sáhnout. Min Činovi to 
bylo nepříjemné, a tak se pořád chodil schovávat do kotelny, ale to zas byl pořád špinavý, tak 
se tatínek rozhodl postavit Min Činovi malou boudičku, aby se tam mohl kdykoliv schovat. 
O modrém kocourkovi se také dozvěděl pan učitel a poprosil Zuzanku, jestli by ho přinesla 
někdy do školy. Ta byla šťastná a pyšná. A tak si kocourek začínal pomalu zvykat na lidi a oni 
zas na něj. Min Čin se po nějaké době přestal schovávat a tak jeho boudičku dal tatínek na 
strom, kde se usídlili ptáčkové. Nejraději seděli na cedulce, kterou vyrobily děti ve škole. Bylo 
na ní napsáno Domeček přátelství. 

Auta 
Knihu vydalo nakladatelství Egmont ČR, s. r. o. v Praze roku 
2008. Má 64 stran. 
Autor: Lord, Michels and Marduez 
Ilustrátor: Walt Disney 
Žánr: dětská naučná literatura, dobrodružný příběh 
Kniha je určena pro čtenáře od sedmi let. Líbila se mi, 

protože obsahuje hezké obrázky a je pěkně napsaná. Je zajímavá tím, jak se Blesk snaží 
vyhrát svůj celičký život, zlatý píst a sponzorství Dinoca. Doporučila bych ji Terče a Dominice, 
protože mají rádi dobrodružství. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Postavy: Blesk McQueen je nafoukaný, protože se mu něco nelíbilo a on to proto nechtěl. 
Chick Hiks se rád předvádí, chtěl, aby ho měli ostatní rádi. King je hodný a má rozum, protože 
se nepředvádí jako ostatní. Mack je milý, protože rád odvezl Bleska do Kalifornie. Darebáci 
jsou zlí, protože schválně zavinili nehodu Mackovi. Šerif je hodný, někdy i milý. Doktor byl 
zpočátku nafoukaný, pak si to rozmyslel a byl zase milý. Burák je hodný kamarád Bleska a rád 
straší traktory. Ruda je hodný, polekaný a uražený. Sally je hodná a hodně zamilovaná do 
Bleska, je taky srandovní, ale i nafoukaná. 
Knížka vypráví o autu jménem Blesk McQueen. Blesk McQueen bylo závodní auto, které 
chtělo vyhrát cennou trofej Zlatý píst. Bylo dost nafoukané a na nikoho nebralo ohledy, 
myslelo jen samo na sebe. Aby Blesk vyhrál, musel porazit Kinga a Chick Hickse. King byl už 
starý závoďák a tento závod měl být jeho poslední. Chick Hick byl stejně jako Blesk mladé 
závodní auto a ani on nebral na nikoho ohledy, byl ještě horší než Blesk. Při startu schválně 
najel do jiného auta a způsobil hromadnou havárii. Bleskovi se podařilo z ní vykličkovat 
a ještě Chicka předjet. Chick a King ho ale brzy začali dohánět, a proto během zastávky 
odmítl výměnu pneumatik a chtěl jen natankovat. Když už to vypadalo, že vyhraje, praskla 
mu pneumatika a do cíle doskákal. Jenže zároveň s ním byli v cíli i King a Chick. A tak se stalo 
to, co ještě nikdy, že vyhráli všichni. V boxu se Blesk pohádal se svými mechaniky a ti od něj 
odešli. Ale Bleskovi to bylo jedno. A bylo rozhodnuto, pojede se ještě jeden závod, a to 
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v Kalifornii a ten rozhodne o vítězi. A tak Blesk přemluvil Macka, aby do Kalifornie jeli ještě 
ten večer. Mack byl starý náklaďák, který vozil Bleska po závodech. Mack byl moc unavený, 
ale nakonec souhlasil. Ani si nevšiml, že ho začínají dohánět jiná auta, která do něj začala 
najíždět. Mack se lekl, strhl volant, jedna z Bleskových trofejí spadla na tlačítko, které 
ovládalo rampu a Blesk, který spal, se ocitl na silnici. Mack si toho ani nevšiml a uháněl do 
Kalifornie. Blesk se snažil Macka dohnat, ale špatně odbočil a dojel do městečka Kardanova 
Lhota. Tam ho zatkl místní šerif za zničení silnice a postavil ho před soud. Za trest musel 
Blesk opravit silnici. Strašně se zlobil, každého urážel. Silnici, kterou opravil, vypadala ještě 
hůř než před tím. A tak musel začít znovu. Blesk začal poznávat místní auta. Burák si Bleska 
moc oblíbil, a i když si Blesk ze začátku myslel o Burákovi své a dokonce jím pohrdal, po 
nějaké době se z nich stali přátelé. A pak tu byla Sally. Tu Blesk nesnášel, protože si prosadila 
u soudu, že musí opravit silnici. Po čase, když viděla, jak se Blesk snaží s tou silnicí, nabídla 
mu nocleh ve svém hotelu. A taky ho pozvala na vyjížďku a při té se do ní Blesk zamiloval. 
Najednou se objevil Mack, chtěl, aby Blesk odjel do Kalifornie a vyhrál závod, a tak se tam 
oba vydali. 

Vlčák Kazan 
Knihu vydalo nakladatelství Olympia Praha roku 1995. 
Napsal: James Oliver Curwood 
Ilustroval: Gustav Krum 
Žánr: dobrodružná literatura 
Kniha má 160 stran. Je zajímavá tím, jak je Kazan chytrý 
a moc rád pomáhá. Líbila se mi, protože jako hlavní postava 
vystupuje pes se skvělým talentem. Doporučila bych ji Sáře, 
protože má ráda záhady. Je určena pro čtenáře od devíti let. 

Četla jsem ji jeden měsíc. 
Kapitoly: Zázrak, Do nitra severu, McCready splácí dluh, Na svobodě, Boj ve sněhu, Jana, 
Ledovou vichřicí a další. 
Charakteristika jednajících postav: Kazan je kříženec vlka se severským vlčákem a má rád 
dobrodružství. Šedka je vlčice, Kazanova družka na celý život, byla slepá. Isabela je první 
hodný člověk, kterého Kazan potkal. Thorp byl manžel Isabely a byl to hodný člověk. 
McCready je zlý muž, který chtěl Thorpa a Isabelu zabít. Jana je hodná a milá, Kazan ji 
zachránil život. Pierre Radisson je tatínek Jany, byl to hodný a starostlivý muž. Sandy 
McTrigger je velmi zlý člověk, podvodník a vrah. 
Knížka vypráví o severském vlčáku Kazanovi. První čtyři roky prožil v divočině jako tažný pes. 
Nebyly to roky příjemné. Poznal hladovění, velké mrazy a taky lidi, hlavně mužů se bál a měl 
z nich respekt. Po čtyřech letech se dostal do rodiny Thoria a Isabely. Ze začátku se bál, 
protože nebyl zvyklý na život v rodině. Ale Isabela si jej získala, protože ho od první chvíle 
milovala. Thorp byl ještě chviličku nedůvěřivý, ale i on si Kazana zamiloval. Kazan si na život 
v rodině brzy zvykl. Toto štěstí ale netrvalo dlouho. Jednou, Kazan doprovázel Isabelu 
a Thoria do tábora na Červené řece, doprovázel je jistý pan McCready. Kazanovi se od 
začátku nelíbil. Zdál se mu zlý se špatnými úmysly a nemýlil se. McCready chtěl Isabelu 
a Thoria zabít. Kazan byl Isabele stále nablízku, a tak když se jí jednou chtěl McCready 
dotknout, Kazan po něm vyjel a nechtěně Isabele ublížil. Za to byl od Thoria bit. Oni nevěděli, 
že je Kazan chrání. To poznali až když jednou McCredady vytáhl Thoria do lesa, kde ho zmlátil 
a chystal se na Isabelu. Tu ale Kazan ochránil a McCreadyho zakousl. Kazan se bál, že zase 
dostane, tak utekl do blízkého lesa. Ještě slyšel jak ho Thorp a Isabela volají, ale on už se 
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nevrátil. Toulal se hlubokými lesy a užíval si nabyté svobody, kterou nikdy nezažil. A protože 
byl z jedné půlky vlk, táhlo ho to za vlčí smečkou, kterou slýchával. První setkání s vlky nebylo 
zrovna příjemné. Vůdce smečky na Kazana zaútočil a bojovali na život a na smrt. Byl to 
dlouhý a bolestivý boj, který Kazan vyhrál. A získal si i lásku krásné šedivé vlčice, kterou si 
pojmenoval Šedka. Stala se jeho družkou do konce života. Prožívali spolu krásné chvíle na 
Sluneční skále, která se stala jejich domovem i úkrytem před deštěm a mrazem. Tady taky 
Šedka přivedla na svět čtyři krásná štěňátka. Největším nepřítelem byl pro ně rys. Když šel 
jednou Kazan na lov, zůstala Šedka se svými štěňátky na Sluneční skále, kam za nimi přišel 
rys. Začal velký boj, štěňátka ale rys roztrhal a vrhnul se na Šedku. Tu na poslední chvíli 
zachránil Kazan. Ten den nepřišla Šedka jen o svá štěňátka, ale i o svůj zrak. Kazan ji ale 
neopustil. Chodili spolu tak, aby se Šedka dotýkala ramenem o Kazanovu kyčli. Tak se naučila 
chodit, aniž by do něčeho narazila. Tím, že přišla o zrak, zesílil její čich. Po nějaké době se jí 
narodilo ještě jedno štěňátko. Jmenoval se Bárí. Toho vychovali, a když se z něj stal dospělý 
vlk, odešel od nich. Kazan se ještě setkává se zlým Sandy McTrigerem, který ho mučí, týrá, 
bije ho a chtěl ho prodat na zápasy. Byl to také zloděj a vrah. Kazana od něj zachránil 
profesor McGill. A ještě potkal Janu s malou Janinkou, Pierem Radissonem a manželem Jany. 

Dalmatin na útěku 
Nakladatelství: Albatros, a.s. Praha 
Autor: Lucy Danielsová 
Ilustrace: Jitka Walterová 
Rok vydání: 2002 – 2004 v Praze 
Počet stran: 130 
Druh literatury: dobrodružná 
Knížka má jedenáct kapitol. Je zajímavá tím, jak je v ní 
popsána láska ke zvířatům. Líbila se mi, protože je 

o zvířatech, které mám ráda. I proto se mi dobře četla. Četla jsem ji čtyři dny. Je pro děti od 
sedmi let. Doporučila bych ji mojí kamarádce Nikole Truncové, protože má ráda pejsky. 
Charakteristika postav: Mandy je dívka, která má ráda dobrodružství, zvířata a přírodu. 
James je kamarád Mandy, rád fotografoval a má pejska labradora Bleska. P. Hopeová je 
maminka Mandy, je hodná a starostlivá. P. Hope je tatínek Mandy, je moc hodný, starostlivý. 
Julie Hamptonová je dívka, které se ztratil dalmatin Echo, miluje svého psa. Elise Knightová je 
spisovatelka, která si vycvičila hluchého dalmatina Matyse. 
Knížka vypráví o dívce Mandy Hopeové. Mandy prožívá dobrodružství se svým kamarádem 
Jamesem Hunterem. Mandy a James chodí spolu do školy, a protože mají prázdniny, věnují 
se svým koníčkům. Mandy miluje zvířata a James je rád fotografuje. Vyráží tedy do přírody, 
kde pozorují zvěř a James ji fotí. Mandiny rodiče pracují na veterinární ošetřovně, kde 
ošetřují nebo operují zraněná zvířátka. Jmenuje se to Archa zvířat. Mandy rodičům moc ráda 
pomáhala. A ve svých volných chvílích vyrážela Mandy s Jamesem do blízkých lesů. Mandy 
tam chodila pozorovat laňky s malými koloušky. Zvlášť jednoho, kterého zachránila, když ho 
našla zraněného. Pojmenovala ho Skřítek. A daňčí laň Meduňku, která se Skřítka ujala. 
Jednoho dne, když se vydali do lesů na pozorování, narazili na fenku dalmatina. Byla 
vyděšená a zraněná, ale než se k ní mohla Mandy dostat, utekla. Mandy jí bylo líto, chtěla jí 
pomoci. Vtom uslyšeli výstřely. V lesích řádili pytláci. Mandy a James rychle utekli. Doma vše 
vyprávěli rodičům. Maminka Mandy zavolala policii a slíbila, že se půjde druhý den po 
dalmatinovi podívat. Našli ho v opuštěném domě. Dalmatina hledala i Julie Hamptonová. 
Přišla tam ve stejnou chvíli jako Mandy s maminkou, a tak se dozvěděli, že fenka dalmatina 
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se jmenuje Echo a že utekla při procházce. Také se dozvěděli, že se Echo poslední dobou 
chová podivně a byla ráda, když jí Mandinina maminka nabídla, že vezmou Echo k nim do 
ordinace, aby ji ošetřili. Echo zůstala v ordinaci přes noc na pozorování a Mandy jí tam 
chodila kontrolovat. Bylo jí pejska líto, pořád měla pocit, že něco není v pořádku. Echo na nic 
nereagovala. A pak ji to napadlo. Běžela za maminkou, aby udělala Echo prohlídku. Zdálo se 
jí, že je Echo hluchá. Bohužel se to potvrdilo. Když to maminka oznámila Jůlininým rodičům, 
byli zděšeni. Ukázalo se, že Echo přišla o sluch, když pobíhala po lese a jak tam pytláci stříleli, 
poškodili tak její uši. Rozhodli se, že si Echo nemůžou nechat a poprosili Mandininu 
maminku, aby zprostředkovala buď prodej, nebo utracení. Pro Julii to byl šok, ale bylo 
rozhodnuto. Mandy dostala nápad, jak tomu zabránit. Znala paní spisovatelku Elisu, která 
měla také dalmatina Matyse. Matys byl také hluchý. Pozvala jí proto do Archy zvířat 
a nenápadně pozvala i Julii s Echo a rodiči. Paní Elisa ukázala, jak cvičí s Matyse. Paní Elisa se 
se svým Matysem dorozumívala pomocí dotyků. Všichni byli dojati a i jindy neoblomní Juliini 
rodiče připustili, že jejich rozhodnutí bylo unáhlené. Julie si tedy mohla Echo ponechat. A jak 
to dopadlo s pytláky? Díky Mandy a Jamesovi byli pytláci chyceni a potrestáni. A Mandy se už 
nemusela bát o Skřítka a Medunku. James jim udělal spoustu krásných společných fotek 
a oba se už těšili do školy, až budou svým kamarádům vyprávět, jaké zažili dobrodružství. 

Witch – Pekelná hudba 
Vydalo nakladatelství Egmont v Praze roku 2005. 
Autor: Lene Kaaberbo 
Ilustrace: Francesko Artibanil 
Žánr: dívčí literatura 
Kniha má 111 stran. Je určena pro děti od osmi let. 
Knížka se mi líbila, protože byla napínavá a měla hezké obrázky. 
Doporučila bych ji Sáře, protože má také ráda napínavé příběhy. Četla 
jsem ji týden. 
Názvy kapitol: Bessie, Hvězdný Expres, Šílení, Kluk z Bardu, Dech 

Sfingy, Šifry v písku, Rušitel, Polibek ropuchy. 
Charakteristika postav: Věštec je moudrý a nejvyšší duch, který chrání před zlem. Irma umí 
kouzlit s vodou. Cornelie je spojená se zemí. Hay Lin ovládá vzduch. Taranie kouzlí s ohněm. 
Will vlastní srdce Kondrakaru. Ted je kluk, který pomocí kouzla hrál krásně na kytaru. Anya je 
dívka, která měla ráda Teda takového, jaký byl. 
Kondrakar je mohutná pevnost, kde žijí nejmocnější duchové a kouzelní tvorové. Nejvyšší 
z nich je Věštec. Ten hledá své strážce na zemi, aby jim pomáhali bojovat proti zlu. Své 
strážce našel i v Heatherfieldu. Obyčejné městečko, kde žije pět obyčejných dívek. Těm 
daroval zvláštní sílu, která jim pomáhá při překonávání obtížných úkolů. Holky si říkají 
W.I.T.CH. Na první pohled obyčejné dívky zažívají dobrodružství a o jednom z nich je tenhle 
příběh. 
Jednou měsíčně se koná ve škole, kam chodí i dívky Hudební večer. Vystupují tu žáci se svými 
kapelami a soutěží o možnost vystoupit na Hvězdném Expresu. Jedná se o smlouvu nahrávky 
a vystoupení v televizi. Holky si říkají Nefritové Sestry. A protože si moc přály vyhrát, Irma 
použila malé kouzlo. Ne že by nebyly dobré, ale měli velkou trému a konkurenci v podobě 
chlapecké skupiny Modrý Kobalt. Díky kouzlu holky vyhrály a tím získaly možnost účastnit se 
televizní soutěže Hvězdný Expres. Než se holky dostaly na řadu, před nimi hrála chlapecká 
kapela Pekelníci. Když kluci dohráli, stalo se něco zvláštního. Všichni byli jejich hudbou 
jakoby očarováni, takže už nikdo nechtěl slyšet nikoho jiného. Okouzleni byli především 
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soulovým zpěvákem Tedem. I Irma podlehla jeho kouzlu, a tak se začala zajímat, co je Ted 
zač. K překvapení pěti dívek se dozví, že Ted je z jiného světa a na zem byl poslán za trest, 
protože se provinil. Žil na Bardu, místě, kde se žije hudbou. Všichni tam uměli hrát a zpívat. 
Jenom Tedovi to nešlo, neměl hudební nadání. Jeho otec byl největší hudebník z celého 
města. A také miloval dívku, kterou si chtěl vzít, a tak aby se jí zalíbil, použil kouzlo. Vytvořil si 
kytaru, se kterou se naučil hrát a zpívat. Lidé z osady to zjistili a za trest ho poslali na zem. 
WITCH se rozhodli, že mu pomůžou, a tak se vydali do Bardu. 
Město ale chránila Sfinga, která měla Tedovi zabránit vstupu do města. Museli najít heslo, 
aby je Sfinga pustila. Heslo znělo kamarád, ale museli ho zazpívat. Když se jim to konečně 
podařilo, Ted se ocitl i se svými kamarádkami na Bardu. Nejdřív ho lidé chtěli poslat zpátky, 
ale pak mu dali na vybranou. Buď zničí kytaru, kterou kouzlem vytvořil a už nikdy nebude 
hrát a zpívat, anebo si jí ponechá a nesmí zůstat. Bez váhání Ted kytaru zničil. Vzal si svoji 
dívku, která ho měla ráda i bez zpěvu. Stal se z něho šikovný truhlář. A WITCH? Připravovali 
se na další soutěž a tentokrát bez kouzel. Sice nevyhráli, ale byli rádi, že to zvládli bez 
podvodu. 

Robinsonka 
Vydalo nakladatelství Severografia v Praze roku 1973. 
Počet stran: 144 
Autor: Marie Majerová 
Ilustrátor: Karel Svolinský 
Druh literatury: dívčí román 
Kniha je zajímavá tím, jak autorka popisuje, jak dřív lidé žili. Líbila se 
mi, protože byla napínavá a s dobrým koncem. Doporučila bych ji 
mojí kamarádce Terče a Zuzce, protože mají rády knížky s dobrým 
koncem. Je určena pro čtenáře od deseti let. Četla jsem ji měsíc. 

Charakteristika postav: Blažena – Robinsonka je dívka, která se snaží vyrovnat se smrtí své 
maminky. Oldřich Bor je tatínek Blaženy, moc hodný a starostlivý. Tonička je služebná, 
kuchařka, je laskavá a milá. Jára Duchoň je kamarád Blaženy, učil ji jezdit na kole, pomáhal 
alespoň na chvilku zapomenout na její trápení. Mada je kamarádka ze školy, ráda si 
vymýšlela hrůzostrašné historky. Petřík je Blaženčin malý bratříček. 
Tato knížka vypráví o dívce, která se jmenuje Blažena. Blaženka, jak jí tatínek říká, je 
patnáctiletá dívka, která má ráda své kamarádky ze školy, ráda plave, moc ráda čte a ráda 
chodí do školy. Byla jedináček a o to víc se o ní rodiče báli, proto když jí dovolili, že může jet 
na tábor, byla Blaženka štěstím bez sebe. Tábor si náležitě užívala a moc se jí tam líbilo. Jenže 
radost netrvala dlouho. Asi po týdnu přišel telegram, že se musí vrátit domů. Nevěděla vůbec 
co se děje, a tak si smutně zabalila věci a vydala se na cestu domů. Našla tatínka, jak sedí 
v kuchyni. Byl strašně smutný. Maminka nám umřela, řekl tichým hlasem. Blažence se 
zhroutil celý svět. Později se dozvěděla, že maminka zemřela při porodu a že má bratříčka. 
Sestřičky ho v nemocnici pojmenovaly Petr. Musel zůstat v kojeneckém ústavu, nebyl nikdo, 
kdo by se o něj mohl postarat. Blaženka byla moc mladá a tatínek musel chodit do práce. 
Blaženka s tatínkem jezdili do ústavu za Petříkem každou neděli. Pro Blaženku nastalo moc 
smutné období. Musela opustit školu, protože na ni neměli peníze. Tatínek pracoval jako 
taxikář a peníze, které vydělal, stačily jen na jídlo a nejnutnější věci. Blaženka se musela 
naučit vařit, starat se o nákupy. Začátky vůbec nebyly lehké, často plakala. Pak si ale 
vzpomněla na Robinsona, svého nejoblíbenějšího hrdinu ze všech. Zdálo se jí, že mají hodně 
společného. Taky si připadala opuštěná, jako byl on. Začala si říkat Robinsonka. Musím to 
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zvládnout, říkala si vždycky, když se jí něco nepovedlo. Robinson to taky nikdy nevzdával. 
Překonat těžké chvíle jí také pomáhal její kamarád Jára Duchoň. Vždycky ji vytáhl ven, 
půjčoval jí své kolo a učil ji na něm jezdit. Blaženka své kolo neměla a moc si ho přála. 
Dohodla se s tatínkem, že za každý oběd, který tatínkovi uvaří a bude mu chutnat, dostane 
jednu korunu a padesát haléřů. A korunek začalo přibývat. Velkou zásluhu na tom měla 
i Tonička. Byla to kuchařka od sousedů. Brzy mezi nimi začal vznikat hezký vztah, až se 
Tonička stala pro Blaženku velkou kamarádkou a rádkyní. Blaženka jí říkala Pátku. Jednou 
v neděli se Blaženka zeptala Toničky, jestli by s nimi nejela za Petříkem. Tonička přikývla 
ráda. Když přijeli do ústavu, Petřík se k nim poprvé rozběhl. Nejdřív objal tatínka s Blaženkou 
a po chvilce i Toničku. Bylo rozhodnuto. Tatínek požádal Toničku o ruku a ještě ten den si 
odvezli Petříka domů. A co kolo, na které si Blaženka šetřila? Dostala ho od tatínka 
k Vánocům. Do jara ho měla vystavené v pokojíčku a na jaře na něm vyrazila s Járou na 
výlety. A od září nastoupila do své milované školy. 

Svátky krásné hvězdy 
Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 1988. 
Počet stran: 181 
Autor: František Kožík 
Ilustrátor: Jan Kudláček 
Kniha je zajímavá tím, jak autor popisuje Vánoce a vánoční 
zvyky v různých zemích. Líbila se mi i proto, že za každou 
kapitolou jsou básničky o Vánocích. Doporučila bych ji všem 
svým spolužákům, kteří mají rádi Vánoce jako já. Je určena pro 
čtenáře od osmi let. Četla jsem ji asi měsíc. 

Knížka má 24 kapitol: Vánoční shon začíná, Rozhodnutí, Psaníčko do nebe, Nač jsou Vánoce, 
Jakubovy nákupy, Beseda v televizi, Školní úloha, Odjezd, Betlém, Přivítání, Stříbrné ráno, 
Vánoce v cizině, Nečekaná událost, Kuk, Fuk a Muk, Veselý sjezd, Vyšla hvězda, U stolu, 
Svíčky hoří, Staré zvyky, Sváteční návštěva, Obrázky a vzpomínky, Koleda, koleda, Štěpánův 
džbán, Na shledanou Vánoce. 
Charakteristika postav: Maminka Havlová pracovala jako knihovnice, byla moc hodná 
a chápavá. Tatínek Havel pracoval jako inženýr, měl rád svou rodinu a Vánoce na venkově. 
Jakub Havel chodí do třetí třídy, má rád vyprávění maminky o Vánocích. Eva Havlová chodí 
do osmé třídy, hraje ráda šachy a knížky. Babička a dědeček Havlovi žijí na venkově v obci 
Hraniční, jsou moc hodní, milují své děti i vnoučata. Ondra je tatínkův bratr, který cestuje po 
světě, umí krásně vyprávět. Draha je švagrová tatínka, pomohla s narozením miminka. Honza 
je syn Drahy, je s ním legrace, baví ho lyžování. 
Druh literatury: vyprávění 
Tato knížka vypráví o rodině Havlových, kteří se chystají na Vánoce. Bydlí v Praze v malém 
bytě. Maminka začíná péct cukroví, tatínek má plnou hlavu práce, aby to v podniku všechno 
stihli do konce roku, malý Jakub má starosti s vánočními dárky, se seznamem dárků pro sebe 
a Eva má plnou hlavu svého kluka, kterého poznala na šachovém turnaji. Malý Jakub je 
smutný, že ještě nenapadl sníh. Moc si přál zažít Vánoce, které znal z tatínkova vyprávění. 
Vánoce v Hraniční se spoustou sněhu. „Proč nejedeme za babičkou a dědou?“ zeptal se 
Jakub. Všem se ta myšlenka zalíbila, hlavně tatínkovi, a tak napsali babičce, jestli by mohli 
přijet na Vánoce. K babičce se chystal i strejda Ondra, který přiletí z ciziny i teta Draha 
s Honzíkem. A tak se sbalili a vyrazili. Cestou se zastavili v Jilemnici, kouknout se na betlém. 
Všem se moc líbil a po prohlídce vyrazili dál. Navečer přijeli do Hraniční. Babička s dědou je 
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radostně přivítali. Babička uvařila teplé kakao a zakrojila vánočku. Na všechny padla vánoční 
atmosféra. Bylo to úplně jiné než v Praze. Po jídle si vybalili věci a připravili spaní v podkroví. 
Jediné, co malého Jakuba mrzelo, že nebyl žádný sníh. Děda ho ale uklidnil. Když ráno Jakub 
vstal, byla celá vesnice pokrytá sněhem. Děti se rychle nasnídaly a utíkaly ven. Po obědě 
začali připravovat výzdobu, strojit stromeček, začala se připravovat večeře. Pak si sedli 
všichni ke stolu a strýček Ondra jim vypravoval, jaké jsou Vánoce v cizině. A tak se dozvěděli, 
že v Moskvě dárky přináší děda Mráz, v Norsku koza, v Holandsku Santa Klaus, v Anglii zase 
vánoční děda přináší dárky ozdobené větvičkami cesmíny. V Brazílii si děti dají střevíce před 
práh a jdou se vykoupat, v Alsasku chodí s dárky Kristlkinder a francouzský ježíšek se jmenuje 
Piere Noel. Po vyprávění šli všichni prohazovat ven sníh. Najednou k nim přiběhl soused, že 
potřebuje pomoct. Jeho žena začala rodit a on nemohl nastartovat auto. Teta Draha rychle 
běžela k nim a než přijela sanitka, narodila se holčička. Dali jí jméno Eva. A pak už nastala 
štědrovečerní večeře. Po večeři šli děti se strýčkem Ondrou nakrmit zvířátka do blízkého lesa. 
Když se vraceli domů, uviděli přes okno, že se u nich rozsvítil vánoční stromeček. Rychle se 
rozběhli domů a začali rozbalovat dárky. Po rozbalení Jakub nesl k jabloni kosti, šli pozdravit 
studánku, rozkrajovali jablíčka, lili olovo, pouštěli skořápky se svíčkami. Byl to krásný Štědrý 
večer a všichni litovali, že už druhý den budou muset domů. A tak si slíbili, že příští rok zase 
pojedou všichni do Hraniční. A taky se shodli, že ty nejkrásnější vánoce jsou ty naše české. 

W.I.T.C.H. – Čtyři draci 
Vydalo nakladatelství Egmont ČR s.r.o. v Praze roku 2006. 
Autor: Lene Kaaberbo 
Ilustrace: Francesco Artibanil 
Žánr: dívčí literatura 
Kniha má 128 stran. Je určena pro děti od osmi let. Líbila se mi, 
protože je napínavá od začátku do konce. Doporučila bych ji 
Denče, protože má ráda dobrodružství. Četla jsem ji asi čtrnáct 
dní. 
Charakteristika postav: Irma umí ovládat vodu, je vtipná 

a zábavná. Cornelia je spojená se zemí, skrývá energii zeleného kouzla. Hay Lin ovládá 
vzduch, umí jako jediná létat a přenáší ostatní vzdušnými cestami. Will ukrývá ve svém nitru 
srdce Konrakaru. Taranie ovládá oheň, je tichá a stydlivá. Babička Hay Lin byla poslem 
Věštce, je milá a milující. 
Knížka vypráví o přátelství a dobrodružství pěti dívek z Heatherfieldu. Dívky nejsou 
obyčejnými školačkami. Mají velké tajemství. Byly totiž vybrány jako strážkyně, které chrání 
své město před zlem. Jeden z dalších příběhů o pětici kamarádek, které si říkají W.I.T.CH., 
vypráví o tom, jak Hay Lin dostala za úkol napsat příběh a z něj udělat školní představení. 
Nápad na námět jí dala maminka, která jí vyprávěla pohádku, kterou znala od své maminky, 
tedy od Hey Lininy babičky. Vypráví o čtyřech dracích, kteří se snažili zachránit jedno 
městečko, které postihlo velké sucho. Během vyprávění Hay Lin přemýšlí, jak role rozdělí 
mezi své kamarádky a spolužáky. Čím více maminku poslouchá, tím více se jí zdá příběh 
povědomý. Čtyři draci, nerozluční přátelé, které nic a nikdo nerozdělí. Kteří pomáhají 
a chrání svět před zlem. Červený drak miluje vodu a je nejstatečnější. Žlutý drak miloval zemi 
a byl s ní spojený. Perleťový drak byl tichý a stydlivý, ale dokázal ovládat oheň. Černý drak 
uměl nejrychleji létat, uměl ovládat vzduch. Hay Lin měla hned jasno, jak role rozdělí, když jí 
maminka dovyprávěla příběh, a nemohla se dočkat, až ho bude kamarádkám vyprávět. Takže 
červený drak bude Irma, která ovládá vodu. Žlutý drak bude Cornelie, která má moc nad 
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zemí. Perletový drak bude Teranie, která ovládá oheň. Ale kamarádek je pět. Co bude hrát 
Will? Ta měla schopnost spojit dívky magickou energií pomocí šperku, který se nazýval Srdce 
Kondrakaru. Když se dívky sešly, začala jim Hay Lin vyprávět příběh. Čtyři draci chtěli 
zachránit jedno městečko, které zasáhlo veliké sucho. Jenže aby mohli něco pro lidi 
z městečka udělat, potřebovali pomoc od císaře, který jim vládl. Jenže císař byl líný a zlý a tak 
i když jim pomoc slíbil, nic neudělal. Draci se tedy rozhodli, že lidem pomůžou sami, bez 
císařovy pomoci. Když se to císař dozvěděl, moc se rozzlobil a draky potrestal. Nechal je 
přikovat do skály, aby už nikdy nemohli na svobodu. To se ale nelíbilo krásné nymfě Xin Jing, 
která proměnila draky ve čtyři řeky. Černou, žlutou, perleťovou a červenou. Sama se 
proměnila ve stříbrný amulet, ve kterém byla ukryta její síla čtyř draků. Krásnou nymfu tedy 
hrála Will. Když Hay Lin dovyprávěla příběh, dívky si uvědomily, že ten příběh je vlastně jejich 
vlastní život. Konečně se tedy dozvěděli, jak to všechno začalo. Spojili se ještě s Věštcem. 
Nejvyšším duchem Kondrakaru, aby s ním probrali své poznatky. Ten jim vše potvrdil a ještě 
prozradil Hay Lin, že její babička byla tak jako ona strážkyní. Divadelní představení se všem 
moc líbilo a dívky, které si říkají W.I.T.CH., konečně porozuměly svým schopnostem 
a proměnám a těšily se na další dobrodružství. 

Psí život s pirátem 
Vydalo nakladatelství Albatros v roce 1977 v Praze. 
Autor: Jurij Koval 
Ilustrace: Jiří Kalousek 
Žánr: dobrodružná kniha 
Kniha má 92 stran. Je určena pro děti od šesti let. Líbila se 

mi, protože byla velmi napínavá. Doporučila bych ji Denče, protože má ráda dobrodružství 
a napětí. Četla jsem ji asi čtrnáct dní. 
Kapitoly: Čuníci a knír, Instalatéři, Vůně medu. 
Charakteristika postav: Vasja je hlavní postava příběhu, je to mladý a odvážný kluk, který se 
postavil zlodějům. Maminka Vasji je hodná, milující a starostlivá. Kačkin je vůdce bandy 
zlodějů. Rašpl je sklenář, je to starý zloděj, který byl několikrát zavřený. Bublina je zloděj 
a spoluvězeň Vasji. Příslušník Švabenskij je starší policista, je přísný a tak trochu popleta. 
Kapitán Boldyreve je přísný, ale hodný a moudrý. Pirát je pes, který pomáhal při dopadení 
zlodějů. 
Knížka vypráví příběh kluka Vasji, který bydlel se svojí maminkou v malé vesnici Kulichovice. 
Vasja si žil spokojený život, učil se mechanizátorem, ale vše se změnilo, když se jeho 
maminka rozhodla, že si pořídí prasátko. Vasja se tedy vydal na trhy do sousední vesnice, 
které se tam konaly každou sobotu. Narazil tam na chlápka s velkým černým knírem, který 
nabízel dvě malá prasátka. Po krátké rozepři se dohodli na ceně a po chvilce se už Vasja 
vracel domů s pytlem na zádech se dvěma čuníky. To bude mít maminka radost. Ale když 
dorazil domů, přišel šok. Z pytle místo prasátek vyběhl malý, zrzavý, vyděšený pejsek. Co 
Vasju zaujalo, bylo to, že pytel, ve kterém si přinesl psa, byl cítit medem. Vasja byl moc 
rozzlobený a rozhodl se, že chlápka s velkým černým knírem najde a vyřídí si to s ním. Ale 
musel čekat do další soboty. Mezitím se pečlivě připravoval na pomstu. Pořídil si oblek na 
převlečení a knír, aby ho nikdo nepoznal. Během týdne se s pejskem, kterého si přinesl 
v pytli, skamarádil a stala se z nich nerozlučná dvojka. Dal mu jméno Pirát. Ve vesnici byl 
Vasja všem pro smích, protože se dozvěděli, co se stalo. Konečně přišla sobota, Vasja vyrazil 
i s Pirátem na trhy. Převlečený sledoval, jestli tam bude ten člověk, který vše způsobil. Byl 
tam, jenže Vasju poznal a zavolal na něj policisty s tím, že to byl on, který ho okradl. A tak 
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Vasju odvedli na policejní stanici, kde ho obvinili a zavřeli do vězení. V cele se potkal se 
známým zlodějem Bublinou. Ráno přišel na stanici kapitán Boldyreve, ale ukázalo se, že se 
příslušník Švabinskij spletl a že je Vasja nevinný. Člověk, který Vasju udal, byl známý zloděj 
Kačkin, který byl vůdcem zlodějů. Na Kačkina byl vydán zatykač a Vasja policistům vydatně 
pomáhal. Kapitán Vasjovi slíbil, že když případ vyřeší, tak za odměnu od něj dostane veliké 
kapesní hodinky. Ukázalo se, že Kačkin má na svědomí krádeže, vykrádaní bytů a vyloupení 
banky. Když ho šli zatknout, zjistili, že má zbraň a že mu pomáhají ještě dva chlápci. Jedním 
z nich byl Bublina, kterého Vasja poznal ve vězení a ten druhý byl sklenář, se kterým mluvil 
na trhách. Říkali mu Rašple. Chytit je nebylo snadné, na poprvé jim všichni tři utekli. A tak na 
ně připravili past, do které se chytli. Nejdřív chytili Bublinu, ten se jim přiznal, jen nechtěl 
říct, kde jsou peníze z vyloupené banky. Vytáhl z kapsy jen padesátirublovku, kterou mu 
policisté zabavili a Vasjovi při prohlížení se vybavila ta vůně. Vůně medu. Pak si vzpomněl, že 
u domku zloděje Kačkina stály úly s medem. Potom už šlo všechno rychle. V úlech našli 
peníze i zlato, co ukradli a Kačkina s Rašplí chytili na nádraží. Takže všechno dobře dopadlo. 
Vasja dostal od kapitána slibované kapesní hodinky, na kterých stálo ZA ODVAHU. 

Čtyři dohody 
Vydalo nakladatelství Pragma v Praze roku 1977. 
Autor: Don Miguel Ruiz 
Ilustrace: Gabriela Novotná 
Žánr: naučná literatura 
Kniha má 114 stran. Je určena pro čtenáře od 15 let. 
Knížka se mi líbila, protože je hezky a srozumitelně napsaná. A je 
poučná. Doporučila bych ji Denče, Sárce, Domče, Terče, Nikole, Zuzce, 
Michalovi, Lukášovi, Honzovi, Gábinovi, Matoušovi a Michalovi, 
protože je to velmi zajímavá a poučná knížka. Četla jsem ji asi měsíc 

a půl. 
Názvy kapitol: Toltékové, Ochočování a sen planety, První dohoda – Nehřešte slovem, Druhá 
dohoda – Neberte si nic osobně, Třetí dohoda – Nevytvářejte si žádné domněnky, Čtvrtá 
dohoda – Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete, Toltécká cesta ke svobodě, Zničení starých 
dohod, Nový sen, Nebe na zemi, Modlitby. 
Knížka je vyprávěním muže Dona Miguela Cruize, který pochází z mexického venkova. Jeho 
maminka byla léčitelka a dědeček byl šamanem. Rodina si myslela, že Miguel bude 
pokračovat v tradici léčitelství, ale Miguela více zajímal moderní svět. Vystudoval medicínu 
a stal se chirurgem. To vše se ale změnilo, když Miguel málem umřel při autohavárii. Až pak 
si uvědomil, že chce něco jiného, než se honit za penězi. Vrátil se ke své rodině na venkov 
a začal se studovat toltécké umění. Sbíral informace o svých předcích, učil se od své 
maminky a studoval u šamana v mexické poušti. Po dokončení studií se stal naguálem. 
V toltécké tradici vede naguál lidi, kteří chtějí změnit svůj život k osobní svobodě. Podle 
Miguela Rize může být člověk šťastný, pokud bude dodržovat čtyři dohody, které uzavře sám 
se sebou. První dohoda zní: Nehřešte slovem. To znamená, že slovo, které vyslovíme, může 
někoho potěšit, povzbudit, zahřát u srdíčka. Ale jsou slova, která dokáží velmi ublížit. Miguel 
Ruiz dává ve své knize za příklad Adolfa Hitlera, který svými slovy změnil a zničil životy 
milionů lidí. Slovo, které vyslovíme, je jako kouzlo. Buď někoho osvobodí anebo zakleje. 
Proto bychom měli každé slovo, které vyslovíme, uvážit. Druhá dohoda zní: Neberte si nic 
osobně. To znamená, že každý člověk je jiný. Každý máme svůj názor na určité věci, každý 
přemýšlíme jinak. Jako příklad uvádí Miguel Ruiz, že když mu někdo řekne, že píše hrozné 
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knížky, tak on si to nebere osobně, protože je to názor člověka, který to tak vidí. To samé 
platí, když mu někdo řekne, že jeho knížky jsou krásné. Pořád to bere jen jako názor určitého 
člověka. Můžeme tedy vyslechnout spoustu názorů, ale neměli bychom si to brát osobně, 
protože když by nám někdo řekl něco ošklivého, tak bychom se kvůli tomu potom trápili. 
Třetí dohoda zní: Nevytvářejte si žádné domněnky. To znamená, že když máme nějaký 
problém, nebo nás něco nebo někdo trápí, měli bychom se zeptat, proč tomu tak je. Pokud 
něčemu nerozumíme nebo nechápeme, je nejlepší se zeptat a udělat si jasno, než si vytvořit 
špatnou domněnku. Když mi někdo řekne, že jsem ošklivá a hloupá a pokud si to vezmu 
osobně, nebudu sedět v koutě a přemýšlet proč to ten člověk řekl, nebudu se trápit a užírat 
se, ale půjdu a zeptám se proč si to o mně myslí. Nevytvářet si žádné domněnky znamená 
komunikovat, tedy ptát se. Čtvrtá dohoda zní: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Když 
děláme něco, co nás baví, máme z toho radost a potěšení, pak určitou činnost děláme tak, 
jak nejlépe dovedeme, aniž bychom si to uvědomovali a očekávali nějakou odměnu. A tak by 
to mělo být při všem, co děláme. A to jsou Čtyři dohody Miguela Rize. Kdyby se lidé řídili 
touto knihou, možná by nebyly války, nedocházelo by k nedorozuměním a zbytečným 
hádkám. Lidé by se měli rádi a byli by ohleduplní k sobě i k ostatním. 

Dášenka čili život štěněte 
Vydavatelství: Albatros v Praze roku 1976 
Autor: Karel Čapek 
Ilustrátor a fotograf: Karel Čapek 
Počet stran: 83 
Určeno pro děti od sedmi let. 
Kapitoly: Dášenka čili život štěněte, Jak se fotografuje štěně, 
Pohádky pro Dášenku, Obrázky. 
Knížka se mi líbila, protože je o pejskovi – foxteriérovi, kterého 
mám ráda. Je krásně napsaná. A jsou v ní hezké fotky. Doporučila 

bych ji Terče a Sárce, protože si myslím, že by je zaujala. 
Žánr: dětské povídání a pohádky 
Postavy: Dášenka je malé štěňátko, roztomilé, hravé a zvídavé. Maminka Iris je hrubosrstá 
foxteriérka, trpělivá a hodná fenka. Karel Čapek je spisovatel, který tuto knížku napsal, 
nakreslil a sám vše s Iris a Dášenkou prožil. 
Nejdřív to bylo takové nic, do hrsti se to nevešlo. Tak začíná knížka Dášenka čili život štěněte. 
Karel Čapek napsal tuto knížku, aby ukázal, že i zvířátka si zaslouží naši lásku. Autor popisuje 
průběh Dášenčina života od prvního dne jejího narození. O tom, jak nejdřív celé dny jen jedla 
a spala. O tom, jak se jí jednoho dne otevřelo jedno očko a druhý den to druhé. Každým 
dnem byla Dášenka větší a učenlivější. Zjistila, že nožičky má na to, aby mohla chodit. Ze 
začátku to pro ni bylo obtížné, ale protože pilně trénovala, zanedlouho se na ně postavila 
a začala vše prozkoumávat. Bylo to pro ni velké dobrodružství. Naučila se pít z misky, i když 
se jí to zprvu vůbec nelíbilo. Lepší to bylo od maminky. Jenže jak Dášence začaly růst zoubky, 
bylo to pro maminku Iris velmi bolestivé. Se zoubky bylo taky trápení. Začala vše kousat, nic 
před ní nebylo v bezpečí. Vše bylo rozkousané, roztrhané a zničené. Dášenka byla velmi 
hravá a neposedná. Nejvíce si hrála se svojí maminkou Iris. Když se do toho pustili, kutáleli se 
jako v ringu. Byly vidět jen zmítající se tlapičky. Maminka Iris také trochu na malou Dášenku 
žárlila, protože veškeré pozornosti se těšila Dášenka. Někdy, když byla Dášenka moc 
rozdováděná, vyprávěl jí Karel Čapek pohádky. Například proč mají foxteriéři krátký ocásek 
nebo proč hrabou, proč mají dobrmani krátké ocásky. Dášence se pohádky moc líbily, 
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protože se vždycky u nich zklidnila a mockrát i po nich usnula. Nakonec si pro Dášenku 
nechal pohádku o lidech, protože už brzy měla Dášenka přijít do nové rodiny a začít tak nový 
život. 

 

Denisa Sedláková 

České pověsti pro malé děti 
Napsala Martina Drijverová 
Ilustrovala Dagmar Ježková 
Vydalo nakladatelství SID a Nero, Praha 2004. 
Kniha je rozdělena na 10 kapitol a má 31 stran. Je určena 
dětem od 7 do 10 let. Tuto knihu bych doporučila všem 
spolužákům ve třetí třídě, protože se zde můžou dozvědět 
hodně zajímavých věcí. 
V knize je popsaná slavná minulost našeho národa a vlasti. 

Názvy kapitol: Dívčí válka, Horymír, Synové Svatoplukovi, Svatý Václav, Oldřich a Božena, 
Břetislav a Jitka, Tatarská princezna, Král Karel IV., Golem, Staroměstský orloj. 
Nejvíce se mi líbila kapitola Dívčí válka. 
Za panovnice Libuše se měly dívky v Čechách dobře. Jezdily na koních a mohli si sami vybrat 
ženicha. Rozhodly se, že si postaví svůj hrad a budou žít jako muži. Vlasta převzala velení 
a postavili hrad na druhé straně Vltavy. Jmenoval se Děvín. Když začaly bojovat proti mužům, 
moc se jim nedařilo. Nakonec se zase staraly o děti, vařily, praly a nic jim už nechybělo. 
Hlavní hrdinkou je Vlasta, která byla vůdčí osobností a chtěla, aby ji všichni poslouchali. 
Kněžna Libuše byla hodná vládkyně. Šárka vymyslela na chlapce lest, byla chytrá. Ctirad jí 
uvěřil, byl důvěřivý, a proto přišel o život. 
Knihu bych zařadila mezi pověsti. Je zajímavá tím, že každá kapitola píše o nějaké události, co 
se opravdu mohla stát a jak to mohlo probíhat. 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
Knihu napsal Arnold Lobel. 
Ilustroval Zdeněk Mlčoch. 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 1977. 
Kniha je rozdělena na 10 kapitol a má 135 stran. Je určena 
začínajícím čtenářům. Knihu bych doporučila Verče 

Dibelkové z druhé třídy, protože ji kniha určitě pobaví. 
Je o dvou žábácích, kteří byli dobří kamarádi. 
Názvy kapitol: Jaro, Příběh, Ztracený knoflík, Koupání, Psaní, Seznam, Zahrádka, Koláčky, 
Draci, Obři, Sen. 
Nejvíce jsem se zasmála u kapitoly Seznam. Ropušák se jmenoval Žbluňk a jeho kamarád 
žabák Kvak. Žbluňk si udělal seznam toho, co musí celý den dělat. Začal psát: probudit se, 
nasnídat se, obléknout se, jít ke Kvakovi… Když ten úkol udělal, škrtl ho, že ho má splněný. 
Tak to šlo pořád dokola do té doby, než mu seznam vzal vítr. Nemohl nic dělat, protože si to 
nepamatoval. Kvak mu poradil, že by měli jít spát. Žbluňk napsal na zem: Jít spát. Potom to 
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přeškrtl. A je to, řekl. To jsem rád, že mám celý den pěkně přeškrtaný. Společně hned usnuli. 
Knihu bych zařadila mezi pohádky. 
Je zajímavá tím, že kamarádi mají vždy držet při sobě. 

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko 
Napsal: Miloš Macourek 
Ilustroval: Adolf Born 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha, 2003. 
Kniha má 148 stran. 
Tuto knihu bych zařadila do pohádek. 
Kniha je určena čtenářům od 7 do 10 let. 
Doporučila bych ji Zuzce, protože má ráda pohádky. 
V knize je sedm kapitol: Utržené sluchátko, Školní výlet, Školní 
pomůcka, Biologický kroužek, Kropáček má angínu, Zoologická 

zahrada, Planeta Ťap Ťap. 
Kniha je o tom, že žáci 3. B za pomoci kouzelného sluchátka promění psa Jonatana v kluka 
a vezmou ho na školní výlet. Vypravili se také do doby ledové a přivedli člověka 
neandrtálského jako školní pomůcku a vyléčili také spolužákovi Kropáčkovi angínu. 
Knihu jsem četla asi dva týdny. Je v ní taky hodně pěkných obrázků. 
Mach a Šebestová jsou hodné děti, jejich spolužák Kropáček je zlobivý. 
Tato kniha se mi líbí, protože je o dětech, jako jsme my. Vyprávějí, co dělají, jak si hrají a taky 
někdy, jací bychom neměli být. Pro mě nejvíce zajímavé bylo to utržené sluchátko. Je dobré, 
jak jde všechno zařídit pomocí sluchátka. Taky by se mi takové sluchátko líbilo. 

Jak vytrhnout velrybě stoličku 
Knihu napsala Marie Poledňáková. 
Ilustroval Zdeněk Smetana. 
Vydala Mladá fronta, Praha 1984. 
Kniha je napsána podle stejnojmenného filmu. Má 123 
stran. Četla jsem ji asi jeden týden. Je určena pro čtenáře od 
osmi let. 
Kniha je podle mě velice zábavná a taky se v ní objevují 
některé naše příběhy. 

Zařazení: příběh s dětským hrdinou 
Hlavní postavou je malý kluk Vašek, který nemá tátu. 
Jednoho dne přemluvil mámu, aby jeli na hory. Mámě se nechtělo, ale nakonec jela. Vaškovi 
se na horách moc líbilo. Poznal tam kamaráda Luboše. Hned si ho začal představovat jako 
svého tátu. Máma musela odjet do Prahy, a tak Vašek zůstal s Lubošem. Byl moc rád, že 
nemusel jet s mámou a domluvili se, že si bude Luboš opatrně namlouvat mámu. „To by byl 
super táta,“ pořád si říkal Vašek. Nakonec to dobře dopadlo, všichni byli pohromadě. 
Knihu bych doporučila tomu, kdo má rád srandu a třeba ještě neviděl film. 
Vašek byl srandovní, někdy paličatý. Mamka byla moc bojácná. Luboš byl taky srandovní. 
 

Krtek a maminka 
Napsal: Zdeněk Miler a Hana Doskočilová 
Ilustroval: Zdeněk Miler 
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Vydal Albatros Praha roku 2004. 
Kniha má 54 stran. Je určena dětem od 4 let do 99 let. 
Doporučila bych ji Zuzce, protože se jí krtek líbí. 
Líbilo se mi, jak si hrají na honičku a schovku. 
Postavy: krtek je hodný a všem pomůže. Zajda je veselý 
a smutný. Zajdulka je hodná. 
Kniha vypráví o krtkovi, Zajdovi a Zajdulce a o třech malých 
zajíčcích. 
Zajda a Zajdulka si hráli na schovávanou. Zajdulka se mu 

schovala do domečku a tak Zajda byl smutný. Šel za krtkem, aby mu pomohl. Krtek řekl 
Zajdovi, aby Zajdulce natrhal kytku, že bude mít určitě velkou radost. Zajda natrhal kytku 
a běžel za ní. Zajdulka byla venku a on jí dal tu kytičku. Byla ráda. Nakonec se vzali a měli 
spolu tři zajíčky. Byla oslava a krtek byl jako pan doktor. 
Knihu jsem četla jeden den. Zařadila bych ji do pohádek. 

Krtek a paraplíčko 
Napsala: Hana Doskočilová 
Ilustroval: Zdeněk Miler 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2005. 
Kniha má 39 stran. Je určena dětem od čtyř let až do 99 let. 
Doporučila bych ji všem, komu se líbí postava krtečka. 
V knize se mi nejvíce líbilo, jak jedli meloun. Byla to sranda. 
Postavy: krtek je zamračený, hodný a veselý, kapr je zlý. 
Kniha vypráví o krtkovi a paraplíčku. Četla jsem ji jenom dva 
dny, protože má hodně obrázků. Zařadila bych ji do pohádek. 

Jednou se krtek dokopal až na skládku. Našel tam plno věcí, co lidi vyhodili. Našel tam 
i postel a myslel, že je to trampolína. Vyskočil na ni a ona vylítla péra. Pak tam našel 
roztrhané paraple. Potom ho spravil a vzlétl s ním do vzduchu. Ale moc to nešlo, tak spadl do 
vody. Po vodě plul na parapleti. A pak ho stáhl. A zase ho roztáhl a plul a zase ho stáhl. 
Udělal si z něho loďku. Proti němu plaval kapr. A to paraple sežral. Krtek chtěl paraple 
vytáhnout, ale nešlo to. Paraple tedy vytáhl a kapr plul pryč. Pak krtek viděl, jak nějaký pán 
prodává melouny, šel jeden koupit. S kamarády ho chtěl sníst, rozdělil ho na půlky a šli jíst. 
Jedli a z křoví na ně koukal pes. A chtěl jim ho sníst. Nakonec to dobře dopadlo, protože 
meloun před psem dokázali schovat. 

Příhody včelích medvídků 
Napsal: Jiří Kahoun 
Ilustrace: Ivo Houf 
Vydal Albatros, nakladatelství a.s. v Praze roku 2002. 
Kniha má 83 stran. Vybrala jsem si ji, protože mě upoutalo 
čtení o miminkách. Je určena dětem od pěti let do dvaceti 

let. Doporučila bych ji Barušce z první třídy. Myslím si, že by se jí líbila. Četla jsem ji dva dny. 
Literatura: pohádky 
Názvy některých kapitol: Spavá, Sluníčková, Ubrečená, Počítavá, Zdravivá, Řešátková, 
Pavučinová. 
Kniha je zajímavá tím, že hezký sen se vždy změní v ošklivý. 
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Postavy: sršňák Čmelda je hodný a nemocný, Brunda je hodný a pomáhá, maminka je hodná, 
sluníčko je také hodné. 
Co se mi nejvíc líbilo: Čmelda měl spavou nemoc. A zdál se mu hezký sen. Za pět minut měl 
z toho hezkého snu ošklivý sen. Vyskočil z postele a maminka poznala, že je zdráv. A druhý 
den už svítilo sluníčko a letěl Čmelda s Brundou. Čmelda řekne: „Pojď, brácho, nasbíráme 
med a poletíme domů.“ Brunda křičí: „Nesu, nesu novinu, u Čmeldů pod mateřídouškou mají 
miminko, jdeme se tam podívat.“ 

Deset dní s tátou 
Napsal: Kurt Oskar 
Ilustrovala: Denisa Wágnerová 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha v roce 1992. 
Počet stran: 86 
Charakteristika postav: táta je starostlivý a hodný, měl strach o Nelu 
a mámu; Nela je hodná a poslušná, vždy tatínkovi pomohla; maminka 
se starala o děti a měla o Nelu strach, když byla v nemocnici. 
Kapitoly: Polední překvapení, Náš syn, Telefonování, Bratříček je tu, 
Malá domácí lékařka, Čokoládový pudink, Náš syn mlaská, Lepidlo, 

košík a skrýš, Samé štěstí, samá radost. 
Knihu bych doporučila Zuzce, protože má mladšího brášku. Tuto knihu mi k přečtení 
doporučila mamka. Je hezká a dobře se čte. Četla jsem jí dva týdny. Je určena pro děti od 
osmi do dvanácti let. 
Literatura: příběhy malé dívky – román 
Nela musela být doma s tatínkem, protože maminka odjela do porodnice. Tatínek vařil, 
uklízel, staral se o Nelu a ona mu velice pomáhala. Tatínek zavolal mamince do porodnice 
a ona mu řekla, že se jim narodil hošíček. Nela se moc těšila, až přijdou oba domů. Na 
přivítanou upekla sama bábovku. 
Kniha mě zaujala tím, že se Nela uměla postarat o sebe a o malého bratra. A také, jak byla 
poslušná. 

Nejkrásnější pohádky o čertech 
Napsala: Božena Němcová 
Ilustroval: Karel Franta 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1997. 
Stran: 51 
Literatura: pohádky 
Knihu bych doporučila Nikole, protože se čertů bojí. Je určena pro děti 
od 6 do 12 let. Četla jsem ji týden. 
Pohádky: Proč blesk neudeřil do kovárny, Kouzelné dary, O mlýnku, 
který mele na dně moře, Čert a Káča, Jak Pakala a Tandala napálili 

čerti, O rychtářovi a čertovi, Náhrobek, Čert čeledín, Anděl, O zakletém mlýně. 
Kniha je o čertovi, který si chtěl Káču odnést do pekla. Ale pak se jí nemohl zbavit. O Káče, 
která byla zlá a hubatá, o knížeti a jeho rádcích. Čert se zbavil zlé a hubaté Káči a kníže a jeho 
rádci se dostali z pekla. 
Káča je taková, že chce všechno. Čert je naštvaný, protože musí nosit Káču na rohách. 
Můj názor na knihu: kniha je hezká s obrázky a dobře se čte. Líbila se mi, protože mám ráda 
čerty a ona je o čertech. 
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Pouštní píseň 
Napsala: Angela Dorsey 
Ilustrovala: Jennifer Bell 
Vydalo nakladatelství Pony Club Praha v roce 2005. 
Knihu bych doporučila Terče Holečkové a Nikole Truncové, 
protože mají rády koně. 
Kniha je pro děti od devíti do osmnácti let. Má 153 stran. 
Jedná se o dívčí četbu. 
Kniha je o dívce. Jmenovala se Sofie. Sofie musela 

navštěvovat pěstounské rodiny. Za celý rok byla ve čtyřech rodinách a nakonec u poslední 
zůstala. Tatínek se jmenoval Joel a maminka Kalena. U své nové rodiny se jí líbilo a tam, kde 
bydlela, si našla i novou kamarádku Max. Měla také utajeného koně, kterého schovávala ve 
skalách. Jmenoval se Ariel. Jednou ráno Sofie běžela do školy a najednou jí porazilo auto. 
Musela být dlouho v nemocnici, protože byla dost potlučená a měla zlomenou ruku. Chtěla 
jít ale brzo domů, protože se jí stýskalo po Arielovi. 
Knihu jsem četla čtyři týdny. Moc se mi líbila, protože mám také ráda koně. 
Kniha je zajímavá, protože Sofie byla vážně zraněná. Nakonec to dobře dopadlo. 
Sofie je hodná a odvážná. Ničeho se nebojí. Joel je rychlý a poblázněný, vždy chce být doma 
rychle. Kalena je na Sofii opatrná a hodná, protože chce, aby Sofie byla u nich a Max je 
hodná, protože neřekne, co Sofie provede. 

Julie na koňské farmě 
Napsala: Christiane Gohlová 
Ilustrovala: Magdaléna Martínková 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 2008. 
Kniha je pro čtenáře od deseti let. 
Knihu bych doporučila Nikole Truncové, protože má ráda koně. Já jsem si ji 
vybrala, protože mám také ráda koně. 
Kniha má 125 stran. 
Kapitoly: Den jako stvořený pro vyjížďku, Julie touží po poníkovi, 
Scheckerovi poníci, Spousta potěšení i spousta práce, Divocí jezdci, s. r. o., 

Hurá, mám koně!, Probuzení ze sna, Tajfun, Prázdniny se Stormym, Těžká rána, Jiná stáj, 
Danny, Rady k tématu „kůň do péče", Ilustrovaný slovníček jezdectví. 
Žánr: dobrodružná literatura s velkou hrdinkou 
Knihu jsem četla od prosince do ledna. 
Kniha je zajímavá tím, že maminka Julie si nepřála, aby Julie jezdila na koni, ale nakonec jí to 
dovolila. 
Julie si přála koně. Tatínek jí to dovolil, ale maminka s tím moc nesouhlasila. Pro začátek jí 
koně jenom půjčovali. Začala chodit do jezdecké školy. Měla velice dobrou trenérku. Když 
rodiče viděli, jak je šťastná a umí na koni jezdit, pořídili jí svého vlastního koně. Maminka ale 
zjistila, že kůň není očkovaný, tak chtěla Julii koně odvézt. Nakonec ji tatínek přesvědčil 
a Julie mohla opět jezdit na svém koni, který se jmenoval Danny. 
Charakteristika postav: Julie byla velice učenlivá a hodná. Chtěla mít svého vlastního koně. 
Stefanie je učitelka v jezdecké škole, je hodná a hodně naučila Julii. Maminka je bojácná, bála 
se o Julii. Tatínek je hodný, všechno Julii dovolil. 
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Ty jsi ale strašpytel, Mary! 
Napsala: Věra Řeháčková 
Vydalo nakladatelství Erik s. r. o. v Praze roku 2006. 
Doporučila bych ji Zuzce, protože by ji určitě zaujala. Je tak 
trochu o mně a o Zuzce. 
Knihu jsem si vybrala, protože jsem ji dostala od Ježíška. Je 
zajímavá tím, že Mary se bojí psů a překoná strach a Krejča jí 
půjčí psa na klíč. 
Kniha má 142 stran. Četla jsem ji tři týdny. Je doporučena 
dětem od devíti let. 

Kapitoly: Barevná Mary, Aféra s plyšovým psem, Pes je přítelem člověka, Taťkův úraz, Hrozně 
divná holka, Mary odjíždí na venkov, Seznámení s Juráškem a Viktorkou a další. 
Desetileté děvče jménem Mary trpělo nemocí. Nemoc se jmenovala fobie ze zvířat, to tvrdili 
doktoři. Mary, když byla malá, kousl pes. A od té doby se bála psů. Maminka Mary byla ze 
země černochů. Mary byla celá po ní. Ve škole s ní nikdo nekamarádil, na náměstí se s ní 
nikdo nebavil. Ve škole měl Krejča psa na klíč, začal tam štěkat. Mary se lekla a začala ječet. 
Všichni se jí smáli, protože věděli, že to je jen pes na klíč. Krejča k Mary přišel a řekl jí, že to 
byl pes na klíč. Mary na něj ani nesáhla. A pak všem řekla, že má fobii ze zvířat. Krejča se jí 
omluvil. Na prázdniny si tatínek způsobil úraz. Musel jít do nemocnice. Mary musela na 
statek k babičce a dědečkovi, kteří tam měli zvířata. Mary se tak zbavila fobie ze zvířat. 
Charakteristika hlavních postav: Mary měla strach ze psů, ale pak strach překonala. Tatínek 
je hodný – pochválil Mary, že už se zvířat nebojí. Maminka je hodná a starostlivá, protože si 
s Mary povídá a Mary se jí může se vším svěřit. 
Žánr: dobrodružná literatura pro dívky. 

Pavel Nedvěd 
Napsal Bruno Bernardi. 
Fotografoval Jiří Kučera. 
Vydalo nakladatelství Portál s.r.o. v Praze roku 2004. 
Knihu bych doporučila všem klukům ze třídy, ale hlavně 
fotbalistům, protože by je to zaujalo. Je zajímavá tím, že 
nejdříve cvičí Pavla Nedvěda jeho otec. 
Knihu mi doporučil děda, abych věděla, jak se hraje fotbal. 

Má 165 stran. Četla jsem ji dva týdny. 
Žánr: je to kniha s velkým hrdinou se sportovním zaměřením. Je určena čtenářům od deseti 
let. 
Kniha vypráví o Pavlu Nedvědovi. V knize se můžete dozvědět, jak Pavel Nedvěd začínal 
s fotbalem. A víc něco o jeho životě. Narodil se v Chebu. Kamarádi mu dali přezdívku Méďa 
a později Ocelové srdce, protože byl k nezastavení a běhal až do vyčerpání. Když byl malý, 
hrál za Cheb. Později začal hrát za Duklu a Spartu. Pak odešel do Lazia Řím a potom do 
Juventusu Turín. Pavel Nedvěd je dobrý fotbalista. V roce 2003 se stal vítězem a obdržel 
ocenění Zlatý míč. Pavel žije pro fotbal, a proto také získal titul nejlepšího českého fotbalisty 
roku. 
Pavel je odvážný, šikovný, je slavným fotbalistou. Pro český fotbal dost dokázal. 
Některé kapitoly: Blázen Pavel, Dobiášovo šlehnutí, První italský gól, Maratonec, Juventus – 
král trhu, Mistr Itálie, Čech římským imperátorem, Zeman, muž osudu, Úderník míče, Méďa 
z Chebu se stává Lvem z Prahy. 
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Dívka na koštěti 
Napsali: Hermína Franková, Miloš Macourek 
Ilustroval: Adolf Born 
Foto: Zdeněk Dukát 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1987. 
Knihu bych doporučila Zuzce, protože by ji určitě zaujala. Má 155 
stran. Četla jsem ji tři týdny. 
Žánr: zábavná komedie s velkou hrdinkou 
Kniha je zajímavá tím, že Saxanu nebavilo být čarodějnicí. 
Začalo to tím, že Saxana se nechtěla učit kouzla a tak si prosila 

o taháky jiných spolužaček a jejích učitelka je viděla.Tak Saxana byla tři sta let po škole. 
Školník jí řekl, že už byl u lidí. A ona se ho zeptala, jaké to tam je. On jí odpověděl, že je to 
tam hrozné. Když někdo něco ukradne, tak se ani nezmění. „A proč,“ ptala se Saxana. „Oni to 
neumí.“ Saxana ukradla Lexikon kouzel, odříkala zaříkadlo Detereme vypravoplex vebete 
mexabo plex a proměnila se v sovu. Uletěla do lidského světa. Školník ohlásil Saxanin útěk. 
Saxana přiletěla jako sova do zoo. Sovu dali panu Bláhovi, protože jeho syn Honza měl právě 
narozeniny. Přinesli ji domů a tam se ze sovy stala Saxana. Šla s Honzou do školy. Čas utíkal 
rychle. Co provedla s čarováním, vše napravila s Lexikonem kouzel. Ve škole oba přivítali jako 
lidi a Saxaně dali přihlášku ke studiu. Přihláška jí uletěla, tak musela skočit z okna. A tak měla 
zlomenou nohu a celý život bydlela u Bláhů. 
Charakteristika postav: Saxana se nechce učit, protože budou zkoušky a ona zkoušky nesnáší, 
je neposlušná. Honza je hodný, pomáhá Saxaně. Bujnoch, Adámek a Miky podvedou Saxanu, 
protože jí dají slib a pak ho nesplní. 
Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Vybrala jsem si ji, protože jsem viděla film a moc se 
mi líbil. Jako hlavní postava této knihy bych chtěla být, protože bych uměla čarovat. 

Dvakrát dvě je někdy pět 
Napsal: Jiří Žáček 
Ilustroval: Vladimír Nagaj 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha v roku 2004. 
Kniha je určena dětem od deseti let. Četla jsem ji měsíc. Doporučila 
bych ji Pavlovi, protože kniha je srandovní. 
Žánr: poezie 
Počet stran: 91 
Ve sbírce je 69 básniček. 
Některé básničky: Aprílová škola, Bílá paní, Mořský vlk, Ufo, ufo, 

ufoni, Zlá kobyla, Líbánky, První pusa. 
Kniha je velmi srandovní, protože v ní jsou legrační básně a písně a hezké rýmovánky. 
Některé rýmy: Pepu – v dřepu, obrace – legrace, na radu – ze zadu. 
Báseň Obživa: 
Nejlíp vaří kuchař Hlad: 
budu u něj obědvat! 
Moje denní spotřeba – 
sedmkrát nic bez chleba. 
Zapiju to douškem vzduchu, 
budu zdravý na těle i duchu. 
Kniha se mi líbila, ale podruhé bych si ji nevybrala. Více se mi líbí romány. 
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Diablo – Můj vysněný kůň 
Napsal: Gabi Adam 
Vydalo nakladatelství Pony Club v Praze roku 2006. 
Počet stran: 152 
Žánr: příběh pro děti i dospělé, kteří milují koně. 
Kniha je zajímavá tím, že se holkám Diablo líbil, ale nikdy si 

ho nepůjčily. Doporučila bych ji všem, kteří mají rádi koně, konkrétně Terezce Holečkové, 
protože ona je má ráda nejvíc ze třídy. Na knize se mi líbilo právě to, že je o koních. 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti do osmnácti let. Četla jsem ji měsíc. 
Rikini rodiče by si přáli, aby se Riki zlepšila ve škole. Ale to je Riki jedno, protože do školy moc 
ráda nechodí. Opravdu radši chodí do jezdecké školy za koňmi. Chodí s ní také její dvě 
kamarádky Katy a Štika. Zrovna dnes po škole šli všichni do jezdecké školy a tam jezdil pan 
Frank Cooper na Diablu a mlátil ho bičíkem. To se holkám nelíbilo, tak si šli pro nějakého 
jiného koně. Riki si vybrala Doktora Hollideya a chtěla jít jezdit, jenomže proti nim šel Cooper 
a kopnul Doktora do zadní nohy. Riki málem spadla, ale nakonec se udržela. 
Charakteristika postav: Riki je hodná, protože se stará s kamarádkami o koně, ale mohla by 
více zabrat v učení. Rodiče Riki se obávají, že Riki bude mít špatné známky. Štika a Katy jsou 
hodné a chytré. Frank Cooper je zlý, protože holky nenáviděl a na koně byl ošklivý. 

Diablo v ohrožení 
Napsal: Gabi Adam 
Knihu vydalo nakladatelství Pony Club v Praze roku 2006. 
Počet stran: 152 
Žánr: román pro mladé milovníky koní 
Knihu jsem četla dva týdny. Doporučila bych ji Terezce a Kristýně, 
protože mají rády koně. Vybrala jsem si ji, protože se mi koně líbí. Má 
devět očíslovaných kapitol. 
Tato kniha vypráví o dívce, která se jmenuje Riki. Chodí ráda do stáje 
a pečuje o koně. Riki si k ježíšku přeje Diabla. Protože ale má špatné 

známky ve škole, tak jí ho rodiče nechtějí koupit. Přemlouvá tedy dědečka Jacka. Ten jí řekl, 
že se musí zeptat rodičů. Rodiče to nedovolili, to si Riki mohla myslet. Ale dědeček jí ho 
stejně koupil. Na Štědrý den Riki, když šla spát, věděla, že dostala Diabla kvůli dědečkovi 
Jekovi. Ale rodiče řekli, že když Riki bude mít stále špatné známky, koně jí seberou. 
Charakteristika jednajících postav: Riki je dívka, která se nechce učit ani nechce chodit do 
školy, protože by se chtěla věnovat koním. Diablo je chytrý kůň, chtěl být jenom v péči Riki. 
Dědeček Jack je hodný, Riki dopřeje krásného koně. 
Kniha je určena dětem od deseti do osmnácti let. Je zajímavá tím, že dědeček se ptal rodičů, 
oni řekli ne, a on přesto koně koupil. 

Josefínka 
Olga Hejná je autorkou této knihy a zároveň ilustrátorkou. 
Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze roku 1984. 
Kniha má 90 stran. Je určena dětem od sedmi let. 
Literatura: dívčí román 
Kniha je zajímavá tím, že Josefínka zvládla rozvod svých 
rodičů. Velmi dobře se čte. Doporučila bych ji všem holkám, 
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konkrétně Zuzce, protože myslím, že by se jí líbila. Četla jsem ji týden. 
Kapitoly: Deset nakreslených panenek, Jak Pepi hlídá Matěje, Parádní večeře, Starosti paní 
učitelky, Nepravé narozeniny, Setkáni v Rybově ulici č. 5, Vamberecká babička, S kluky je to 
těžké, Jak se Baruška stěhovala, Čí je Jozefínka? 
Kniha vypraví o Josefínce Strunové, které je pět let. Bydlí doma s maminkou Magdou 
a s kočkou Dračicí. Tatínek se od nich odstěhoval. Teď si musí navíc Pepi zvykat na tetu Lízu, 
nevlastního bratříčka Matěje a maminčina přátele. Ale Pepi si velice dobře zvyká, nejvíce si 
rozumí s nevlastním bratrem Matějem, kterého někdy musí hlídat. Pepi to vůbec nevadí. 
Chodí do školy s Baruškou a s Tomášem. Po škole se vždy staví u tatínka, aby se mohla 
podívat na Matěje. Matěj si chce vždy s Pepi hrát, ale nemůže, protože Pepi spěchá za svými 
kamarády. Paní učitelka, která učí Pepu, moc jejich život nechápe. Je velice hrdá na Pepi, že 
se tak rychle dokázala smířit s tím, že tatínek žije jinde. 
Hlavní hrdinka Pepi je hodná a chytrá, protože vše chápe. Její příbuzenstvo jsou hodní lidé, 
protože vědí, že Pepi si na ně nemůže zvyknout. 
Na místě hlavní hrdinky bych nechtěla být, protože bych nechtěla, aby se moji rodiče 
rozváděli. 

S tajemnem a láskou se nežertuje 
Knihu napsala Věra Řeháčková. 
Ilustrace zde nejsou, ale obálku navrhl Michal Houba. 
Vydalo nakladatelství Erika Praha roku 2007. 
Počet stran: 143 v dvaceti třech kapitolách. 
Literatura: dívčí román 
Kniha je určena dětem od jedenácti let. Četla jsem ji týden. 

Vybrala jsem si ji, protože se mně knihy od této spisovatelky líbí a dostala jsem ji od Ježíška. 
Doporučila bych ji všem dospívajícím dívkám, ale i klukům. Určitě ráda si ji přečte Zuzka. 
Kniha vypráví o dívce, která se jmenuje Dita. Má zvláštní schopnosti. Je jí teprve čtrnáct let 
a bydlí s rodiči na farmě. Má také dědečka, kterému se svěřuje o svých snech. Ten jí vždy 
naslouchá a dobře poradí. Zabydlel se u nich student Robert, do kterého se zamilovala. Ve 
svých snech pořád viděla nějakou autonehodu a dívku s růžemi. Nevěděla ale, že ten mrtvý 
bude právě Robert. Měl bouračku a umřel. Se smrtí Roberta se dlouho nemohla smířit. Ale 
její sny jí napovídaly, že se opět zamiluje. Také ve snu viděla čísla sportky, které vsadila. 
Sportku vyhrála a peníze použila na dovolenou k moři spolu s dědečkem. 
Kniha má ještě volné pokračování. 
Charakteristika postav: Dita je velice hodná a chytrá dívka, protože každému pomáhá díky 
svým schopnostem. Robert byl milý a pozorný k Ditě, protože ji měl rád. Dědeček je hodný 
člověk, který vždy pomohl Ditě s rozhodováním. 

Klukům vstup zakázán 
Napsala: Grace Dentová 
Obal navrhl Vratislav Hlavatý. 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha roku 2005. 
Počet stran: 221 
Literatura: dívčí román 
Kniha je určena pro čtenářky od dvanácti let. Četla jsem ji 
dva týdny. Vybrala jsem si ji, protože mě zaujal název knihy. 
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V roli hlavní představitelky bych se chtěla ocitnout, protože ta holka už může chodit na 
diskotéky. 
Doporučila bych ji všem holkám ze třídy, konkrétně Kristýně. Název knihy se vztahuje k ději, 
kdy dívky nechtěly, aby za nimi dolézali kluci ze třídy. Hledaly nějaké nové starší kamarády. 
Proto se rozhodly napsat ceduli "Klukům vstup zakázán" a rozhodli se zkusit štěstí právě na 
připravovaném festivalu. 
Kniha vypráví o dívce které se jmenuje Ronnie. Má kamarádku Magdu, se kterou chce jet na 
festival. Ronnie má tatínka, který ji nechce na festival pustit. Magdu nechtějí také rodiče 
pustit. Holky koumají, jak by mohly jet na festival za svojí dobrou partičkou. Tatínek se bojí 
Ronnie pustit, protože tam budou kluci, kteří nosí dredy a už také zkoušejí drogy. Nakonec 
tatínka přesvědčila aspoň na jeden den. Dalo jí to sice hodně přemlouvání, ale nakonec to 
zabralo. Holky si to velice dobře užily. 
Charakteristika postav: Ronnie je hodná a rozzlobená na tatínka, protože chce jet na festival. 
Magda je také rozzlobená na své rodiče, protože ji také nechtěli pustit. Tatínek je hodný, že ji 
pošle na festival, i když se velice bojí o svoji dceru. 
Kapitoly: Život je pes, Bubnování na buben lásky, Nejlepší chvíle a nejhorší chvíle, Tak nám 
tedy zazpívej, Písnička speciálně pro…., Další skvělý nápad, Špatná zpráva, Na titulní straně, 
Vzácná návštěva, Blackwell live. 

Moje první bible 
Napsal: Martin Bedřich 
Ilustroval: Martin Bedřich 
Vydalo nakladatelství Slovart v Praze roku 2004. 
Počet stran: 384 
Knihu jsem četla čtrnáct dní. Zaujalo mě, že člověk byl stvořen 
z hlíny, já myslela, že vznikl z opice. Chtěla bych být na místě Evy, 
protože bych byla na světě jako druhá. Doporučila bych ji všem, 
konkrétně Zuzce, protože myslím, že by ji to zaujalo. 
Literatura: příběhy 

Kniha je určena dětem od devíti let. 
Názvy kapitol: Starý zákon – A tak vznikl svět, Už ne dokonalý, Dva synové, Kain a Ábel, Nový 
začátek, Nejvyšší věž, Otec velkého národa, Pravá žena pro Izáka, Děti Izraele, Prodán za 
dvacet stříbrných, Vsazen do vězení, Opět spolu, Tys byl vyvolen, Propusť můj lid, Bůh 
pečoval o svůj lid, Desatero božích přikázání, Čtyřicet let na poušti, Hradby se hroutí, 
Tajemství jeho síly, Tvůj Bůh bude mým Bohem, Chceme krále, Vítěz Izrael, Velký vůdce, 
Nejmoudřejší z lidí. 
Nový zákon – Anděl, Vyvolená, Malé městečko Betlém, Pastýři, Tři mudrci, Dům mého otce, 
Boží král přichází, Proměněná ve víno, Vyvolení dvanácti, Ochrnutý, Jen věřit, Dobrý pastýř, 
Semena padnou do dobré půdy, „Já jsem rolník…“, Pět tisíc lidí, Mojžíš a prorok Eliáš, Můj 
syn se ztratil, Milosrdný Samaritán, Vzkříšení Lazara, Smiluj se nad námi, Zacheus, hlavní 
výběrčí daní, Vjezd do Jeruzalému, Třicet stříbrných, Poslední večeře, Zahrada zvaná 
Getsemanská, Já ho neznám, Otče, odpusť jim, Syn boží, Hrob, Vzkříšen z mrtvých, Duch 
svatý. 
Charakteristika postav: Ježíš je hodný, pomáhal lidem. Jeho spolupracovníci, co se o něho 
starali, byli dobří. Kromě Jidáše, ten Ježíše velice podvedl. Bůh byl starostlivý, staral se o svět 
a stvořil lidi. Eva byla neposlušná, protože neposlechla Boha. Adam byl hloupý, poslechl Evu, 
ale měl poslechnout Boha. 
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Před mnoha lety na světě nebylo vůbec nic, tak jednoho dne si Bůh řekl, že stvoří něco na 
zemi. Nejprve udělal stromy, řeky, louky, a když bylo vše hotovo, stačilo už jen jediné, stvořit 
člověka. Prvního stvořil muže z hlíny a pojmenoval ho Adam. A aby měl Adam kamaráda, 
stvořil ženu z Adamových žeber. Pojmenoval ji Eva. Stvořil je v krásné zahradě, takže kolem 
nich byly stromy, louky a řeky. Na jedné jabloni žil zlý had. Bůh jim řekl, ať se k jabloni 
nepřibližují. Jednoho dne se šla Eva podívat k jabloni. Had jí řekl, ať si vezme jablíčko a Eva 
mu říkala, že Bůh jim to zakázal. Ale nakonec se Eva nechala přemluvit. A ještě před tím, než 
si ho vzala, došla pro Adama. Jedno jablko utrhli a snědli. Bůh to viděl a museli ze zahrady 
odejít. Mysleli, že ten den umřou a věděli, že budou muset tvrdě pracovat. 
Nejvíce se mi líbil Starý zákon. 

Ať žijí duchové 
Napsal: Jiří Melíšek a Pavel Sýkora 
Ilustroval: Jaroslav Trousil 
Počet stran: 129 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Žánr: pohádkový příběh s dětskými hrdiny 
Kniha je určena dětem od devíti let. Četla jsem jí měsíc 
s přestávkami. Vybrala jsem si ji, protože jí znám z filmu. Na místě 
dětí bych se chtěla ocitnout, protože to, co zažívají, je super. 
Doporučila bych jí Zuzce, protože knihy pohádkové čte svému 

bráchovi. 
Název knihy se hodně moc vztahuje k ději. Jak na hradě Brtníku strašilo, proto děti začaly 
žádat o hrad, aby si v něm mohly hrát. 
Kniha vypráví o dětech z Brtné. Kluci a holky jsou parta a žádají o hrad Brtník. Proti nim jde 
prodavač z Brtné a jeho švagrová, které říkají Černá kronika. Ti chtějí na hradě vysázet 
žampiony. Dětí dělají všechno pro to, aby hrad Brtník získaly. Pan starosta řekl, že se musí jít 
na úřad hlasovat. Děti si před hlasováním byly prohlédnout hrad a zjistili, že tam straší. 
A strašidla jim pomohla. Když se teda dohlasovalo, děti si hned došly za hajným, aby jim dal 
dřevo na opravu hradu. Děti začaly něco malého stavět, ale hrad obývala Leontýnka se svým 
tatínkem. Takže ti pomohli dětem postavit bránu před Brtníkem. Dále jim pomohli udělat, co 
děti chtěly, protože to byli duchové. Za lahvičku francovky. Všechno dobře dopadlo a mohly 
si z hradu udělat klubovnu. Chtěla bych taky takovou klubovnu. 
V knize jsou fotografie z filmu. 
Charakteristika postav: Děti jsou bojácné, chtějí vybojovat hrad Brtník. Černá kronika je 
hodná, nakonec se přidala k dětem. Myslivec je dobrotivý, snaží se udělat vše pro děti. Jouza 
je zlý, chce dětem překazit plán. Tatínek Leontýnky i Leontýnka jsou kamarádští a pracovití, 
pomohou dětem. 
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 je zajímavá tím, že se Leontýnka může měnit z ducha na člověka a pomáhat dětem. 

Správná pětka na ostrově pokladů 
Napsala: Enid Blytonová 
Ilustroval: Bohumil Fencl 
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Vydalo nakladatelství Albatros v roce 2008. 
Literatura: dětská dobrodružná 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Četla jsem ji týden. 
Stran: 142 
Knihu bych doporučila Sáře Čtverákové, protože čte dobrodružné knihy. Je zajímavá tím, že 
dívka Georgina se chová jako kluk. Všude číhá nebezpečí. Na místě dětí bych se chtěla 
ocitnout. 
Kniha vypráví o třech dětech, které jedou na prázdniny. Maminka s tatínkem jedou do 
Skotska. Děti jedou na prázdniny k moři za tetou. Poznají tam svoji sestřenku. Ta moc děti 
ráda nemá. Nejdříve se s nimi nechce moc kamarádit. Potom se nakonec stanou nejlepšími 
kamarády. Užívali si celé prázdniny u moře. Jezdili na ostrovy a zažívali veliké dobrodružství. 
Pluli na lodi k útesům a najednou přišla veliká bouře. Strašně se báli, ale bouře na moři 
netrvala naštěstí moc dlouho. Vylezli na velikou skálu a pozorovali okolí na ostrově. Takových 
událostí se stalo o prázdninách hodně. Na tyto prázdniny děti vždy budou rády vzpomínat. 
Vše vyprávěly rodičům. 
Charakteristika postav: Děti jsou hodné a hrdinské, ničeho se nebály. George je jedináček, 
trochu rozmazlená, ale nakonec se změnila v dobrou kamarádku. Teta je hodná, stará se 
o děti. 
Kniha má sedmnáct kapitol: Velké překvapení, Divná sestřenice, Zvláštní příběh – a nová 
kamarádka, Vzrušující odpoledne, Návštěva na ostrově, Co způsobila bouře, Zpátky 
v Kirrinské chalupě, Pátrání ve vraku, Truhlička z vraku, Překvapivá nabídka, Na Kirrinský 
ostrov, K čemu je dobrý králík a další. 

 

Zuzana Součková 

To nejlepší z večerníčků 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 2005. 
Má 147 stran. Vyšla k 40. výročí televizního pořadu 
Večerníček. 
Pohádky vybrala a uspořádala Kateřina Závadová. 
V knize byly použity obrázky od několika ilustrátorů, např. 
Adolfa Borna, Zdeňka Milera, Radka Pilaře, Zdeňka Smetany. 
Kapitoly byly vybrány od autorů Rudolfa Čechury, Václava 

Čtvrtka, Miloše Macourka a dalších. 
Kniha je pohádková a obsahuje pohádky, které známe jako večerníčky. Například Jak 
rákosníček vyhnal z Brčálníka lenost, Jak dal Rumcajs Mance sluneční prstýnek, Bob a Bobek 
v restauraci, Jak hajný Robátko odešel z lesa do lesa. 
V příběhu o včelích medvídcích se medvídci připravují na zimu. Byla jim zima a tak a chtěli si 
zalézt do postýlek, ale maminka jim řekla, že si nejdříve musí naplnit hrníčky medem, že je 
čeká dlouhá zima a neměli by co jíst. Když je konečně naplnili a rozloučili se s kamarády, 
mohli konečně letět domů do postýlek. 
Knížka se mi moc líbí, protože v ní jsou pohádky, co mám ráda. Doporučila bych ji všem, co 
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mají rádi večerníčky. Kniha je pro děti od čtyř let a všechny čtenáře, kteří vyrostli na 
televizním večerníčku. Četla jsem ji dva týdny. 

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka 
a Vochomůrky 
Napsal Václav Čtvrtek. 
Ilustroval Zdeněk Smetana. 
Kniha je obrázková. Je zajímavá. 
Četla jsem ji tři týdny. 
Kniha je zajímavá obrázky. Obsahuje pohádky. Doporučila 
bych ji Kristýně, protože se jí líbí takovéto obrázky. 

Má sto patnáct stran a dvacet osm pohádek. Je pro děti od čtyř let. 
Knížka vypráví o příhodách a dobrodružství Křemílka a Vochomůrky. 
Některé pohádky: Jak měli hodiny s jednou ručičkou, Jak otvírali studánku, Jak vařili šípkový 
čaj, Jak rozbili sluníčkovou basu, Jak zasadili semínko, Jak učesali vílu, Jak zahráli bez basy, 
Jak měli hodiny se zlou kukačkou, Jak šili kalhoty, Jak rozpálili ohnivého mužíčka. 
Kniha se mi líbila. Nejvíc se mi líbila pohádka Jak otvírali studánku. Křemílek a Vochomůrka 
jsou veselí. Křemílek je hubený a Vochomůrka tlustý. 
Jak Křemílek a Vochomůrka šili kalhoty: Jednoho dne se Vochomůrkovi roztrhly kalhoty 
a Vochomůrka to nevěděl, až mu to Křemílek řekl. Vochomůrka navrhl, že díru zašijou. 
Navlékl nit do jehly a tak zašíval kalhoty, až jehlu zapíchl do kalhot a povídá: „Tak a už je 
mám zašitý.“ 

České pověsti 
Nakladatelství SID a NERO, Praha 2004 
Autorka: Martina Drijverová 
Ilustrovala Dagmar Ježková 
Kniha má 31 stran. 
Jedná se o pověsti z naší historie: Dívčí válka, Horymír, 
Synové Svatoplukovi, Svatý Václav, Oldřich a Božena, 
Břetislav a Jitka, Tatarská princezna, Král Karel IV., Golem, 
Staroměstský orloj. 
Děj Dívčí války: 

Po smrti kněžny Libuše se dívkám přestalo dařit. Chtěly se bít jako muži a dokázat, že nejsou 
jen pro vaření a výchovu dětí. Postavily si Děvín a vyhlásily mužům válku. Učily se bojovat 
a pak nastal boj s muži. Velela jim Vlasta a Šárka, která připravila o život Ctirada. Potom muži 
přepadli hrad a Šárku s Vlastou zajali. Ostatní ženy se vzdali. 
Charakteristika postav: Ctirad bojoval jako lev, Šárka je proradná, protože vlákala Ctirada do 
pasti. 
Knihu bych doporučila všem, kteří mají rádi historii. Je určena pro malé děti. Četla jsem ji dva 
týdny. 

Povídání o pejskovi a kočičce 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1987. 
Stran: 115 
Autor a ilustrátor: Josef Čapek 
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Druh literatury: pohádky 
Kniha je zajímavá pěknými obrázky, proto se mi líbila. Doporučila bych ji všem, kdo mají rádi 
pohádky. Je pro děti od čtyř let. Četla jsem ji tři týdny. 
Názvy některých kapitol: Jak myli podlahu, Jak si pejsek roztrhl kaťata, Jak psali psaní 
děvčatům do Nymburka. 
Když bydleli spolu ještě pejsek a kočička, chtěli být jako lidi, a tak dělali všechno jako oni. 
Akorát nemohli chodit do školy. Jednou povídala kočička, že mají nějak moc špinavou 
podlahu. Proto šla na půdu pro kousek mýdla. A to mýdlo položila na stůl. Šla si ven ulovit 
myšku. Pejsek mýdlo viděl, myslel si, že je to k jídlu, proto mýdlo spolknul. Když přišla kočička 
a uviděla pejska, řekla: „Pejsku, ty jsi nějak nemocný.“ „Ale nejsem. Já jsem viděl něco na 
stole a myslel jsem, že to je cukroví.“ „Ale pejsku, ty jsi hloupý, vždyť to bylo mýdlo.“ Tak 
vzala kočička korunu a šla koupit nové. „Ale čím tu podlahu umyjeme? Nejspíš tebou 
pejsku.“ A tak kočička umyla celou tu podlahu pejskem. „Ale kočičko, vždyť ta podlaha je 
mokrá. Tak ji vysušíme tebou kočičko.“ Pejsek tedy tu podlahu vysušil kočičkou. Ale oba byli 
špinaví, tak se šli vykoupat do necek. Potom se pověsili na šňůru, aby oschli. 
Charakteristika postav: Pejsek i kočička jsou hodní, všem rádi pomohou. Hodně často však 
všechno popletou. 

Krtek a sněhulák 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2002. 
Napsala Hana Doskočilová. 
Ilustroval Zdeněk Miler. 
Stran: 35 
Kniha je pro děti od čtyř let. 
Doporučila bych ji Denče a ostatním, kteří mají rádi krtečka. 
Kniha se mi líbila, protože v ní jsou pěkné obrázky. Je 
zajímavá také příběhem o krtkovi a sněhulákovi. 
Zvířátkům je velká zima a tak spí. Jen ze sněhu občas 

vykouknou ouška zajíčků nebo ocásek veverky. A zase honem zpátky. I krtek se chystal 
k zimnímu spánku, ve světničce měl zásoby na zimu. A hned krtka napadlo válet sudy. Ale 
s kým, když kamarádi spí. A tak si postavil sněhuláka, aby si s ním mohl hrát. Váleli sudy 
a jezdili po břiše. Jenže začal roztávat sníh, a tak krteček šel a potkal záchranáře a krtek ho 
moc prosil, aby je dovezl se sněhulákem k lanovce. A tak zajíc záchranář je dovezl k lanovce. 
A krtek se sněhulákem jeli lanovkou na kopec do hor a krtek mu dal lyže a šel domů. A když 
se krtek vyspal, na jaře zamával sněhulákovi a doufal, že se se sněhulákem v zimě zase uvidí. 
Žánr: pohádka 
Charakteristika postav: Krtek je hodný a nápaditý, protože vymýšlí hry. Sněhulák je hravý, 
protože si umí hrát. Záchranář je hodný, protože dovezl krtka a sněhuláka k lanovce. 
Knihu jsem četla jeden týden. 

Nejkrásnější pohádky o čertech 
Knihu uspořádal a ilustroval Karel Franta. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1997. 
Kniha má 52 stran. Je zajímavá obrázky a také tím, že 
v každé pohádce vystupuje čert. Doporučila bych ji všem, 
kdo mají rádi čerty. Je určena pro děti od 6 do 12 let. 
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V knize je celkem deset pohádek: Proč blesk neudeří do kovárny, Kouzelné dary, O mlýnku 
který mele na dně moře, Čert a Káča, Jak Pakala a Tandala napálili čerty, O rychtářovi 
a čertovi, Náhrobek, Čert čeledínem, Anděl, O zakletém mlýně. 
Děj pohádky Proč blesk neudeří do kovárny: 
Přišel čert do kovárny a křičí: „Kde je zubař?“ „A proč?“ „Protože mě bolí moc zub.“ „A proč 
tu není?“ „Protože má angínu.“ „Tak to mi teda ten zub vytrhneš ty.“ „O ne, já jsem kovář 
a ne zubař.“ Ale pak kovář řekl: „Já ti ho teda vytrhnu.“ Pak se mu koukl do huby a říká: „Máš 
moc tlustou stoličku.“ A za chvíli dal nažhavit do pece kleště a čekal, až se nažhaví. Kovář mu 
pak dal kleště do huby a zachytil ten zub a čerta to pálilo, a tak škubnul a zub byl venku. A za 
chvíli křičí: „Proč blesk neudeří do kovárny?“ A utíkal do pekla. 
Charakteristika postav: Čert je zlý, v některých pohádkách někdy i trochu odvážný. Kovář je 
hodný a hodně odvážný. Tato kniha se velmi dobře čte. Měla jsem ji přečtenou za dva týdny. 
Chtěla bych ji doporučit Nikole, protože má ráda čerty. 

Tajemství proutěného košíku 
Autorka: Markéta Zinerová 
Ilustrovala: Zdeňka Krejčová 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1978. 
Kniha má 300 stran v 64 kapitolách. Patří k dobrodružné literatuře 
s dětským hrdinou. Doporučila bych ji Sárce, protože ráda čte. Já jsem ji 
četla jeden měsíc. 
Kniha je zajímavá tím, že je stará. Velmi dobře se čte. Je pro děti od 
osmi let. 
Tuto knihu jsem si vybrala, protože už umím dobře číst. 

Názvy některých kapitol: Klárčiny starosti na konci léta, U Krásů stěhují, Varuškovic stodola, 
Na novém místě, Na stohu, Hvězdy rostou na stromě, Přijeli rodiče, Toulavý pes, Klárka se 
rozhoduje, Setkaní v lese. 
Charakteristika postav: Babička je pracovitá, protože ráda pracuje. Vojtíšek je mlsný, protože 
má rád jenom sladké. Klárka je starostlivá, protože má strach o všechny. 
Děj kapitoly Hvězdy rostou na švestce: 
Klárčina a Vojtíškova babička zavařovala sklenice s ovocem. Zavařovala třešně, rybíz a ještě 
chce zavařit jablka. Babička už jde zvenku a nese jablka. Dala je do hrnce oloupané a začala 
zavařovat. Klárka neslyšela králíky a říkala si, že už jim babička dala seno. Jo ti by se dočkali. 
Pak Vojta přišel domů a ucítil to, tak honem běžel k plotně a začal mlsat jablka, která babička 
právě zavařovala. Pak babička vařila večeři a uklidňovala Klárku, že to Vojta stejně nesní, to 
by musel prasknout. Když už šli všichni spát, Klárka s Vojtou si ještě povídali. A Vojta si přál, 
aby mohl letět tryskáčem. A Klárka chtěla přinést hvězdu. No hvězdy jsou daleko od nás. 
Klárka se smála do dlaně. A říkala: „Jak ji vezmeš?“ 
„No vezmu ji do dlaně.“ 
A Klárka říkala: „No a malé hvězdy rostou na stromě.“ 
„To kecáš,“ řekl Vojta, „a na jakém?“ 
„No, na švestce a když ty Vojto nevěříš, tak se běž podívat.“ A opravdu, mezi větvemi se 
mihotaly malinké hvězdy. A Vojta s Klárkou je tam opravdu viděli, jak se mihotají. Vojtovi se 
až zatajil dech. Klárka byla ráda, že budou po prázdninách zase spolu v Praze. Ale k babičce 
budeme jezdit každé prázdniny. Prostě i na všechny svátky. A Klárka se zeptala Vládi, nechceš 
chodit k nám do páté třídy. Mě to je jedno. Vojtíšek si zabaloval věci a říkal Klárce: „Budeš 
mě vodit do školy, maminka to říkala.“ Klárka chtěla Vojtovi odseknout, ale už byli doma. 
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Taladin 
Autorka: Pamela Kavanagh 
Kniha je bez ilustrací, což je škoda. 
Vydalo ji nakladatelství Pony Club v roce 2005. Má 156 
stran. Je určena pro čtenáře od osmi let. 
Doporučila bych ji Terezce Holečkové, protože má ráda 
koně. Mně knihu doporučila Denča, protože věděla, že mě 
zaujme a měla pravdu. Kniha mě od začátku velmi zaujala 
tím, že je Mags hodně odvážná a dokázala vyluštit záhady. 

V knize je deset kapitol, ale nejsou pojmenované. Celou knihu jsem přečetla za měsíc. 
Žánr: dobrodružná literatura s dívčí hrdinkou 
Charakteristika postav: Mags je starostlivá, protože má strach o koně a o svou sestru. Leonie 
je nafoukaná a trochu i hezká, protože se pořád jenom maluje. 
Jednou jela Mags ke své sestře na prázdniny do Falkondali. Když Mags šla se svým koněm po 
pláži, viděla nějaké stopy, ale nikomu to neřekla, nechala si to pro sebe. Druhý den je opět 
spatřila. Šla skoro po celé pláži. Doma zkoušela něco najít v knize. Neměla ráda záhady. Další 
den šla zase po pláži a ty stopy tam nebyly. To je veliká záhada. Všechno řekla Leonii. Leonie 
jí ale neporadila. Čtvrtý den Mags slyšela klapot koňských kopyt. Šla se potichu podívat na 
pláž a viděla koně. Vždyť to je Taladin! Potom jí došlo, že ty stopy smyl oceán. Záhada je 
vyluštěna. Vyprávěla sestře, co prožila a že vyluštila záhadu. Leonii to došlo, že ty stopy byly 
Taladina. 
Kniha se velmi dobře čte až na to, že jsou v ní semtam cizí slova. Můžeme se v ní také leccos 
dozvědět. 

Čarodějnice Lilli ve škole 
Autor: Pan Knister 
Ilustrace: Birgit Rieger 
Počet stran: 100 
Vydalo nakladatelství Příroda v Bratislavě roku 2007. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní samá kouzla. Velmi dobře se čte, 
protože je vytištěna velkými písmeny. Doporučila bych ji Dominice, 
protože trochu špatně vidí. 
Žánr: dívčí literatura 
Kniha je určena pro čtenáře od šesti let. Četla jsem ji dva týdny. 

Má celkem čtyři kapitoly, jsou označeny římskými číslicemi. 
Charakteristika postav: Lilli je hodná, protože chce pomoct paní učitelce. Její bratr je otravný, 
protože Lili pořád obtěžuje, aby se dozvěděl, jaké to je ve škole. 
Byla jednou jedna malá čarodějnice a ta se jmenovala Lilli. Měla mladšího bratra, který ji 
pořád otravoval, aby se dozvěděl, jaké to je ve škole. Lilli mu tedy o škole vyprávěla. Za chvíli 
se jí to už nelíbilo, tak šla do svého pokoje. Dala si koště pod kliku, aby za ní nikdo nemohl. 
Potom vytáhla knihu, kterou si tady zapomněla jedna čarodějnice. Bylo na ní napsáno 
Lexikon kouzel. Protože Lilli věděla, že k nim přijede pan profesor, hledala kouzla, aby to 
dobře dopadlo. Ta kouzla si vypsala na lísteček a dvě se z nich naučila. Když se naučila jedno, 
řekla ho nahlas a najednou plyšáci oživli. Všichni začali řádit a opice se houpala na lustru. 
A když se naučila to druhé kouzlo, tak ho zase řekla a plyšáci byli zpět na poličce. Ovšem 
jakmile se Lilli ohlédla za sebe, nevěděla, proč se houpe lustr. 
Kniha se mi velmi líbila. Chtěla bych si přečíst další, nové díly. 
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Luisa a Lotka 
Autor: Erich Kästner 
Ilustrovala: Eva Mastníková 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. 
Kniha se dobře čte, ale jsou v ní cizí jména. 
Žánr: dívčí literatura 
Knihu bych doporučila Denče, protože vím, že by ji to zaujalo. Je 
pro čtenáře od osmi let. Četla jsem ji dva týdny. Má 105 stran 
a dvanáct kapitol. 
Kniha je zajímavá tím, že si Luisa nedá poradit od svých 

kamarádek a jde za svým srdcem. 
Charakteristika postav: Lotka je vyděšená, protože si budou s Luisou podobné. Luisa je 
nedočkavá, protože se nemůže dočkat další kamarádky. Luisiny kamarádky jsou hrozné, 
protože navrhují, co Lotce všechno provedou. Paní učitelka je hodná, protože chce Luisu 
s Lotkou skamarádit. 
Jedna dívka byla na táboře a ta se zrovna koupala v rybníku. Najednou je zavolala paní 
učitelka, ať jdou z vody. Říkala jim, že přijede dalších dvacet dívek. Ta poslední je skoro úplně 
stejná jako Luisa, akorát má copánky. Pan školník, co tam byl s nimi, jí pomohl s kufry. Luisa 
se jí zeptala, jak se jmenuje. Ona odpověděla, že Lotka. Luisa se s ní skamarádila. Luisiny 
kamarádky si povídali, co jí udělají, aby nebyla stejná. Luisa s Lotkou si spolu hráli. Luisa 
chtěla představit další kamarádky. Když tam došli, jenom poslouchali kamarádky a Luisa 
s Lotkou tam vběhli a Lotce bylo do pláče, že jí chtějí ustřihnout vlasy. Luisa jim vynadala 
a utěšovala Lotku. Šli za paní učitelkou, aby je nechaly holky na pokoji. Paní učitelka jim 
řekla, že je odsadí od stolu. Luisa s Lotkou byly moc šťastné, že je holky nebudou otravovat. 
Kniha se dobře čte, protože má velmi dobře zpracovaný děj. 

Kronika města Kocourkova 
Autor i ilustrátor: Ondřej Sekora 
Vydalo nakladatelství Albatros pro děti a mládež v Praze roku 1985. 
Žánr: humorný příběh 
Stran: 130 
Kniha je zajímavá tím, že Hubeňour se odváží ustřihnout vousatým 
pánům vlasy. Kniha se dobře čte, protože má velmi dobře zpracovaný 
děj. Doporučila bych ji Nikole, protože má ráda veselé knížky. Je pro 
čtenáře od šesti let. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Některé kapitoly: Kde je Kocourkov a jak se tam jede, O největší 

chloubě města Kocourkova, Jak Kocourkovští zvali pana knížete, O otevření nejpamátnější 
radnice světa, Jak si v Kocourkově opatřili pro radnici světlo. 
Charakteristika hlavních postav: Hubeňour je odvážný, protože ustřihne pánům vlasy. Páni 
jsou hloupí, protože neumí počítat. Hostinský je hodný, protože pány obsluhoval. 
Jednou se sešli vousatí páni před hospodou. Šli si sednout dovnitř. A když si sedli, viděli 
Hubeňoura, jak pojídá slaninu. Nejdříve si poručili víno, hostinský jim ho přinesl. A potom si 
poručili slaninu a víno, aby to měli čím zapít. Páni se opili a zírali na Hubeňoura a divili se, 
proč porad jí slaninu. Hostinský pak přišel a řekl, že zaplatí 12 zlatek. Tak páni počítali, počítal 
první 1, 2, 3, 4, 5, ale napočítal jen do jedenácti. Ostatní taky napočítali jen do jedenácti, ale 
ten poslední napočítal do dvanácti. Zaplatili teda hostinskému a šli spát. V noci k nim přišel 
Hubeňour. Měl s sebou nůžky a všem vousatým pánům ustřihl nejdříve vlasy a pak vousy. 
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Ráno se páni probudili a smáli se jeden druhému a nikdo tomu nevěřil. Tak se šli kouknout 
do zrcadla a opravdu byli oholeni. 

Mach a Šebestová za školou 
Autor: Miloš Macourek 
Ilustrátor: Adolf Born 
Počet stran: 112 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1998. Je zajímavá 
tím, že Mach a Šebestová se můžou proměnit, na co chtějí. Dobře se 
čte, protože je krásně napsaná. Je pro čtenáře od šesti let. Četla 
jsem ji tři týdny. 
Žánr: dobrodružné pohádky 
Některé kapitoly: O tom jak Mach a Šebestová byli za školou, O tom 

jak Mach a Šebestová podstoupili oběť pro kamaráda, O tom jak Mach a Šebestová učili 
Jonatána vzornému chování, O tom jak Mach a Šebestová ovládali přírodní zákony. 
Hlavní postavy: Zloději jsou hrozní, protože chtějí ukradnout vrtulník panu Balounovi. Paní 
učitelka je hodná, protože Machovi a Šebestové odpustila počítání. Pan Baloun je hodný, 
protože Machovi a Šebestové poděkoval. Čermáková je zlobivá, protože je práskla paní 
učitelce. Mach a Šebestová jsou hodní, protože pomohli panu Balounovi. 
Jednou Mach a Šebestová šli do školy. Mach říká, Šebestová dneska je zkoušení z počtů. 
Nejradši bych tam vůbec nešla, říká Šebestová. Tak někam půjdeme, řekl Mach. Třeba za 
školu. Šebestová, to je dobrý nápad, řekl Mach. Tu je cestou viděla Čermáková. Šla také do 
školy. Mach a Šebestová se proměnili v ptáčky a letěli. Už začínala hodina matematiky. Paní 
učitelka se ptala, kdo dnes chybí. Pažout řekl Mach a Šebestová, asi mají angínu. Kdepak, 
nejsou nemocný, viděla jsem je jít za školu. To jim přijde draho, ale počty budou mít stejně. 
Pan Baloun byl doma a za stromem se domlouvali tři zloději, že panu Balounovi ukradnou 
vrtulník. V tu chvíli tam letěli Mach s Šebestovou, a když se snažili ukradnout vrtulník, tak je 
Šebestová proměnila v tři kapesníky. Pak se proměnili v sebe a řekli panu Balounovi, že tři 
zloději chtěli ukradnout vrtulník. Pak šli druhý den do školy a paní učitelka se šla podívat do 
učebnice na počty. Přišel tam pan Baloun. Řekl paní učitelce, chci poděkovat Machovi 
a Šebestové za hrdinský čin. Paní učitelka jim odpustila počty. Pan Baloun jim všechno 
vyprávěl. Tak jim děkoval před všemi i před panem ředitelem. 
Knihu bych doporučila Michalovi Zumrovi, protože čte knihy podobné se stejným počtem 
stran. 

Nejkrásnější pohádky pod polštář 
Vydalo nakladatelství Svojtka v Praze roku 2001. 
Počet stran: 98 
Kniha je pro děti od osmi let. Dobře se čte, má velice dobře zpracovaný 
děj. Četla jsem ji tři týdny. 
Autorka: Věra Skaláková 
Ilustrace: Raniowski Podsiedlik 
Kapitoly: Aladinova lampa, Cínový vojáček, Alibaba a 40 loupežníků, 
Princezna na hrášku, O kouzelné fazoli, Mášenka a tři medvědi. 
Charakteristika postav: Vojáček je hrdina, protože to všechno vydržel. 

Baletka je hodná, chránila vojáčka. Šašek je zlý, chtěl baletku a ubližoval vojáčkovi. Kluci jsou 
zlobiví, protože poslali vojáčka proti vodopádu. Tatínek je hodný, koupil synovi vojáčky. Syn 
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je hodný, protože si hrál s vojáčkem, i když byl s jednou nohou. Prodavač je hodný, protože 
prodal tatínkovi vojáčky. 
Kniha je zajímavá tím, že vojáček a baletka nakonec shoří v ohni. 
Žánr: dobrodružné pohádky 
Děj pohádky Cínový vojáček: 
Jednou tatínek šel do obchodu koupit nějakou hračku. Jeho syn měl totiž narozeniny. Pan 
prodavač nabídl cínové vojáčky. Tatínek si je koupil, ale nevšiml si, že jeden nemá nohu. Když 
přišel domů, popřál synovi a dal mu dárek. V něm byli cínoví vojáčci. Hned si s nimi začal 
hrát. Večer, když musel jít spát, vojáček přihopsal ke krásné baletce. Moc se mu líbila 
a vojáček se líbil baletce. Jenže byli v místnosti, kde byl zlý šašek a ten pořád škádlil vojáčka. 
Potom ho hodil do vody. Byl na břehu, a tak se vyškrábal. Uviděli ho dva kluci, ti mu udělali 
lodičku, dali ho do ní a poslali proti vodopádu. Spadl do vody a chtěla ho ryba sníst, ale rybáři 
jí vylovili. Vojáček se vrátil domů za svojí baletkou. Syn hodil vojáčka a baletku s ním do ohně 
a to bylo jejich štěstí. Zůstali jim jenom dva symboly – růže a srdce. 

Malý špalíček pohádek 
Autor: František Hrubín 
Ilustroval: Jiří Trnka 
Vydalo nakladatelství Československý spisovatel v Praze roku 1984. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pohádky, které znám. Dobře se čte, 
pohádky mají stručný děj. 
Druh literatury: pohádky 
Počet stran: 200 
Knihu jsem četla dva týdny. Je pro děti od osmi let. Doporučila bych ji 
Denče, protože má také ráda pohádky. 

Pohádek je v knížce celkem patnáct: Malý špalíček pohádek, O Popelce, O šípkové Růžence, 
O oslí kůži, Kráska a zvíře, O pavím králi, O Sněhurce, O Nosáčovi a další. 
Charakteristika postav: Popelka je hodná, pomáhala sestrám. Sestry jsou nafoukané, nic 
neuměly, jen poroučet. Král je netrpělivý, nemohl se dočkat, až si princ vybere princeznu. 
Macecha je hrozná, jenom poroučí. Princ je hodný, tančil s Popelkou a vzal si ji za ženu. 
Děj pohádky o Popelce: 
Byla jednou jedna dívka a ta se jmenovala Popelka. Měla dvě sestry, Brigitu a Grizelu. Pořád 
říkaly Popelko sem Popelko tam. Macecha byla krutá, jenom zadávala jednu práci za druhou. 
Jednou přišel dopis ze zámku. „Milá paní, zveme vás na ples se všemi vašimi dcerami.“ Druhý 
den hned začaly přípravy na ples. Popelka se zeptala, zda by mohla jít i ona. „Můžeš, jen když 
splníš všechno, co máš. Zapni mi šaty! Popelko, namaluj mi pusu!“ A tak to bylo od rána až 
do plesu. Když přijel kočár pro rodinu, nasedli a jeli do zámku. Tam se sešlo sto dívek. 
Popelka zatím plakala, že ji nevzali s sebou. V tu chvíli se tam objevila dobrá víla. „Neplač, 
Popelko, pojedeš taky na zámek.“ Na zámku už se připravovala Grizela a Brigita. Princi se 
představily a macecha ještě dodala, že to jsou nejkrásnější dívky v celém království. Jenže 
v tu chvíli se tam objevila Popelka. Princ za ní běžel a požádal ji o tanec. Chvíli tančili a vtom 
bila půlnoc. Princezna utíkala, jenže na schodech upustila střevíc. Princ se rozhodl – zítra 
půjdu hledat tu svoji princeznu. Ráno dorazil k rodinnému sídlu. Zaťukal a zeptal se, zda 
může ozkoušet střevíček. Nejdříve si ho obula Grizela – nepadl jí. Potom Brigita a zase 
nepadl. Ještě zbývala Popelka a ten střevíček jí padl jako ulitý. Princ vykřikl: „To je moje 
nevěsta.“ Byla svatba, princ s Popelkou se šli projít do zahrady. A žili šťastně až do smrti. 
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Čertice Trucajda 
Autorka: Helena Lehečková 
Ilustrátorka: Lucie Dvořáková 
Počet stran: 115 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Literatura: pohádky 
Kniha je zajímavá tím, že to na konci vždy dobře dopadne. 
Dobře se čte. Je pro čtenáře od šesti let. Četla jsem ji tři 

týdny. Doporučila bych ji Michalu Zumrovi, protože knížka není moc tlustá a lépe ji tak 
přečte. 
V knize je devatenáct pohádek, například Jak byl čert Vendelínek přijat do rodiny, Jak 
meluzína Větrnice přestala bít do větru, Jak permoník Truhlík přestal zapomínat, Jak se 
rarášek Očko pomstil lakomému kupci, Jak se vodník Leknínek učil hrát na housle. 
Charakteristika jednajících postav: Belzezubka je hodná a hádavá, protože pochválila 
Čáribabku, že má uklizeno, hádavá proto, že se hádala, kdo má couračku lepší. Čáribabka je 
šikovná, protože ji pochválila i Belzezubka. 
Jednou žil v chalupě dědeček a ten odešel, protože měl zbouranou skoro celou chalupu. 
Čáribabka přišla k té chalupě a řekla si, že ta by mohla být dobrá a tak se tam nastěhovala. 
V tu chvíli tam přišla Belzezubka a pochválila ji, že tam má pěkný čurbes. Belzezubka nabídla, 
že si uvaří něco a že na to někoho přilákají. Čáribabka rozhodla, že to bude nějaká polévka. 
Pak ji dáme ochutnat někomu, kdo půjde kolem. Vařila a každá si tam dávala, co chtěla. 
Jednou byla moc osolená, podruhé zase moc kořeněná. To se ani jedné vůbec nelíbilo. 
Musíme dát hlavy do hromady a pak polévku určitě uděláme, těšily se obě. A opravdu 
udělaly moc dobrou polévku, ale moc jim bryndala po bradě a tak se rozhodly, že jí dají 
jméno couračka. Tato polévka se jí dodnes. 
Tato kniha se mi velice líbí, prožijete v ní i trochu legrace zvlášť tento díl, který se mi líbil 
nejvíc, a proto jsem si ho vybrala. Četla se mi velmi dobře a nevadilo ani to, že měla velice 
malá písmena. 
Můj úryvek z knihy a z této pohádky: „No, peklo to není, ale čurbes tu není špatný! A jak je tu 
nádherně zatuchlo!" pochvalovala si. 

Nejlepší pohádky od babičky 
Autor a ilustrátor: Josef Vyskočil 
Vydalo nakladatelství Svojtka v Praze roku 2003. 
Počet stran: 145 
Literatura: pohádky 
Kniha je zajímavá tím, že jsou v ní pohádky z mého dětství. 
Doporučila bych ji opět Michalovi, protože se v ní naučí lépe číst 
a možná ho i při tom čtení zabaví. Kniha se dobře čte a ani se při 
tom nezaškobrtnu. Je pro děti od osmi let. Četla jsem ji jeden 
týden svému mladšímu bratrovi. 

V knize je osmnáct pohádek, například Malenka, Kozlíček, Popelka, Sněhurka, O ošklivém 
káčátku, Šípková Růženka, Červená Karkulka, Brémští muzikanti. 
Charakteristika hlavních postav: Maminka je starostlivá, nechce pustit Karkulku do lesa za 
babičkou samotnou. Karkulka je neposlušná, protože neposlechla maminku a hodná, že se 
jde podívat za babičkou. Vlk je zlý, sežral babičku. Babička je hodná, má ráda Karkulku. 
Myslivec je statečný, protože zastřelil vlka. 
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Jednou žila maminka a s ní i Karkulka, měla takový čepeček červené barvy, a proto jí říkali 
Červená Karkulka. Jednou jí maminka řekla, běž, Karkulko a dones babičce bábovku 
a malinovou limonádu. Karkulka se přistrojila a šla, maminka ji ještě varovala, nikde se 
nezdržuj. Karkulka šla a šla a najednou potkala vlka. Vlk se jí zeptal, kampak jdeš, Karkulko. 
Jdu za babičkou, bydlí támhle za lesem. Nechceš jí natrhat ještě květiny? To je dobrý nápad. 
Vlk zatím běžel a Karkulku předběhl, dorazil k chalupě, vešel a babičku sežral. Za chvíli tam 
dorazila Karkulka, vešla a zeptala se, babičko, proč máš tak velké oči? To abych tě lépe viděla. 
Babičko, proč máš tak velké uši? To abych tě lépe slyšela. Babičko, proč máš tak velkou pusu? 
To abych tě mohl sežrat. Karkulka naštěstí utekla a zavolala myslivce na pomoc. Myslivec vzal 
pušku a vlka zastřelil. Potom mu rozpáral břicho a babička vyskočila ven. Poděkovala myslivci 
za záchranu a od té doby tam je cesta bezpečná a nikdo se už vůbec nebojí. 

Nejkrásnější pohádky 
Autor: Hans Christian Andersen 
Ilustrátor: Andrzej Fonfara 
Počet stran: 97 
Vydalo nakladatelství Svojtka v Praze roku 2003. 
Kniha je pro děti od osmi let. Je zajímavá tím, že mnohé pohádky z ní 
jsou i zfilmované. Dobře se čte. Je v ní šest pohádek. 
Literatura: pohádky 
Názvy pohádek: Ošklivé káčátko, Mořská panna, Malenka, Císařovy 
nové šaty, Sněhová královna, Holčička se zápalkami. 

Knihu bych doporučila Nikole, protože si myslím, že má jako já ráda pohádky. Četla jsem ji 
jeden týden. 
Charakteristika postav: Ošklivé káčátko je hodné, protože nikomu neubližuje. Děti jsou 
zlobivé, chtěly si z káčátka udělat lovecké zvíře. Labutě poradily káčátku, aby se podívalo do 
vody. Zvířátka na dvorku byla zlobivá, posmívala se káčátku. 
Jednou kačena čekala na svá vajíčka, až se z nich vyklubou káčátka. Za chvíli se začala klubat. 
Ale jedno vejce tam ještě zbylo. Slepice ji poradila, ať ho vyhodí. „Ne ne, já ještě chvíli 
počkám.“ Po chvíli se začalo klubat. Jenže poslední káčátko nebylo vůbec stejné jako ostatní. 
Celou dobu se mu zvířátka na dvorku posmívala, jak vypadá. Káčátko to už nevydrželo 
a odešlo pryč. Po cestě uvidělo rybník, spadlo do něj a zamrzlo tam. Děti ho vysvobodily 
a vzaly ho domů. Chtěly si hrát na lov. „Káčátko bude nějaké zvíře, kočka bude lovecký pes 
a my budeme lovci.“ Káčátko rychle vyskočilo z okna. Pozorovalo spoustu labutí a letělo 
rychle za nimi. Potkali se u rybníka a káčátko tam začalo brečet. Labutě se ho ptaly, pročpak 
brečí. „Já jsem totiž tak ošklivé.“ 
„Hm, ošklivé, podívej se do vody, vždyť jsi snad nejhezčí labuťák v celé zemi.“ 
„No jo, a jak si mě všichni prohlížejí.“ Od té doby je z káčátka labuť a je celá šťastná. 

O rezaté veverce 
Autor: Daniela Fischerová 
Ilustrace: Jaroslav Holeček 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1982. 
Stran: 142 
Knihu bych doporučila Matoušovi a Sáře, protože četli knížku od 
Jaroslava Holečka. Je zajímavá tím, že v ní jsou krásné fotografie 
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z přírody. Dobře se čte, protože je o přírodě a já o ní dost vím. Četla jsem ji dva týdny. Je pro 
čtenáře od deseti let. 
Autorka je velmi výborná znalkyně přírody. Ví o ní spoustu zajímavostí. Kniha je moc krásně 
vypracovaná, proto jsem si ji vybrala. Moc se mi líbí. Jaroslava Holečka musím pochválit, 
protože nafotil krásné fotografie z přírody, jsou přesně navázány k ději. Je to mnohem hezčí, 
než sebelépe nakreslené obrázky. 
Žánr: naučná literatura z přírody zpracovaná jako příběhy 
Vybrala jsem povídání o veverkách – pojednává o tom, co veverky jedí a dělají, když je někdo 
pronásleduje. Živí se ořechy, houbami, lesními plody a pijí vodu. Veverka rodí živá mláďata. 
Je to totiž savec. Častým pronásledovatelem je kuna lesní. Chce sežrat živá mláďata, ale 
nejdříve jejich matku. Veverka brání svá mláďata a je tak čiperná, že utíká před kunou. 
Veverka má většinou rezatou barvu, a tak se proto tahle kniha jmenuje. Žije v lese. Nemusí 
mít jen rezatou barvu, ale také ji mají černou. Má dlouhý ocas, kterým kormidluje svůj 
pohyb. Patří do řádu hlodavců – čeleď veverkovití. Veverky mají své hnízdo na nejvyšším 
stromu a to je smrk. Veverka váží půl kilogramu. 
Názvy kapitol: Začíná jaro, Rezčin jídelníček, Tajné zahrádky pro veverky, Rezek je vyhoštěn, 
Denní program veverek, Dobrodružství s kunou a další. 

Co se děje na statku 
Autoři: Gisela Fischerová, Hannelore Besendorferová 
a Monika Eiseleová 
Ilustrátor: Bob Bampton 
Vydalo nakladatelství Svojtka Co. v Praze roku 2008. 
Stran: 86 
Žánr: naučná literatura pro menší děti o farmě 

Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou popsána zvířata na farmě a různé stroje. Dobře se čte. 
Doporučila bych ji Denče, protože její děda má také malou farmu. Je pro čtenáře od osmi do 
dvanácti let. Četla jsem ji jeden týden. 
Názvy kapitol: Den na statku, Kdo žije na statku, Zvířata, Vozidla a stroje, Co je co na statku. 
Charakteristika postav: Sedlák je hodně pracovitý, stále se stará o svá zvířata. 
V sedm hodin jde sedlák pustit koně ze stáje. Koně hned vyběhnou a rádi se ráno na 
čerstvém vzduchu proběhnou. Sedlák dá povel pejskům, aby hlídali koně, aby jim neutekli. 
Sedlák zatím dělá práci, aby ji měl z krku. Dá koňům čerstvou slámu na podestýlku, aby se jim 
dobře spalo. Pejsci zatím hlídají koně. Nemusí zas tak moc, jenom musí dávat pozor, aby se 
jim někam nezaběhli. Koně se pasou na čerstvé trávě – mají z ní své živiny. Je to proto, aby je 
nebolelo břicho. Odpoledne si většinou lehají do stínu – není jim pak teplo. Uprostřed 
pastviny mají nádrž s vodou. Když přijde večer, psi naženou koně do stájí, uvelebí se a spí. 

Honzíkova cesta 
Autor Bohumil Říha 
Ilustrovala Helena Zmatlíková 
Vydalo nakladatelství Albatros Praha roku 1983. 
Stran 105 
Literatura: dobrodružství o prázdninách 
Maminka Honzíkovi zabalila kufřík s věcmi a ještě 
připomněla: „Honzíku, máš tam jednu košili, boty a plátěné 
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kalhoty. Drž si ten kufřík pořád u sebe a nepouštěj ho z ruky.“ 
„Neboj, mami, budu opatrný,“ řekl Honzík. Když nasedl do vlaku, zavřely se dveře, paní 
průvodčí zapískala a vlak se rozjel. Maminka Honzíkovi zamávala a Honzík zase mamince. 
Honzíkovi bylo smutno. Ve vlaku byl sám a pak tam přišel nějaký pán a vyprávěl si 
s Honzíkem. Jenže v tu chvíli tam přišla paní průvodčí a řekla Honzíkovi, že bude vystupovat. 
Honzíkovi přinesla kufřík. V tu chvíli byl Honzík u dědečka a babičky. Tady prožil celé 
prázdniny a zažil mnohá dobrodružství s novými kamarády. 
Charakteristika postav: Honzík je milý, vždy je na všechny moc hodný a nikomu nic nedělá. 
Maminka je starostlivá, nechtěla Honzíka pustit samotného do vlaku. Paní průvodčí je milá 
a hodná, pomohla Honzíkovi. Pán ve vlaku byl starostlivý, dělal si starost o Honzíka, že jede 
sám a to poprvé. 
Kniha je zajímavá tím, že ji četl také můj táta ve svém dětství. Dobře se čte, i když je stará 
27 let. Knihu bych doporučila Denče, protože by ji mohla číst svému bráchovi jako já. Je pro 
čtenáře od pěti let. Četla jsem ji jeden týden. 
Názvy kapitol: Babička posílá psaní, Ve vlaku, Přišla koza, Ve škole, Družstevní vajíčko, 
Honzíkův sen a dalších jedenáct kapitol. Chtěla bych se ocitnout v roli Honzíka, protože je 
statečný a ničeho se nebojí. 

2 * 2 je někdy 5 
Autorem je Jiří Žáček, knihu ilustroval Vladimír Nagaj. 
Počet stran: 95 
Vydalo nakladatelství Albatros a.s. v Praze roku 2004. 
Žánr: poezie 
Nejvíc se mi líbila báseň Zlá kobyla: 
Když jsem byl malý pacholíček, 
šlápl mi koníček na malíček… 

Nebyl jsem maličký, byl jsem už pacholek, 
zkažený rodiči, ze škol i od holek. 
Nebyl to koníček, byla to kobyla, 
potvora splašená takhle mě dobila. 
Nebyl to malíček, šlápla mi na hlavu, 
teď ji mám šišatou, sešitou v ústavu. 
Když jsem se o holi dobelhal k maštali, 
bestie kobylí se ještě řehtaly. 
Zkusila jsem sama zarýmovat o sobě: 
Bydlím v Lukavici, ráno si navleču rukavici. 
Potom jdu do školy s aktovkou na vlasech, 
sakra jsem pitomá, mám ji na zádech. 
O přestávce hraju fotbal s klukama, 
když se zakřičí, hraje se vybika. 
Když máme anglinu, řeknu good bay haudujudu. 
Potom jdu k babičce, koupím si nanuka 
a babička prohlásí, že jsem čaroděj+ka. 
Kniha je zajímavá tím, že v ní jsou samé srandovní verše. Velmi dobře se čte, hodně jsem se 
nasmála. Doporučila bych ji Honzovi, Lukášovi a Michalovi, ti se také rádi pobaví. Je pro 
čtenáře od deseti let. Četla jsem ji za deště o víkendu. 
Názvy některých dalších básní: Líbánky, První pusa, Telegramy. 
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Nikola Truncová 

Delfín Fín 
Napsala Naděžda Pavlová 
Ilustrovala Naděžda Knápková 
Tato kniha byla vyrobená jen pro mě a dostala jsem ji 
k pátým narozeninám od maminky a táty. 
Vypráví o mně a mé kamarádce Terezce, jak spolu plaveme 
ve snu a potkáváme různé živočichy, až narazíme na delfína. 
Je to delfín Fín a skamarádili jsme se s ním. Vypráví nám 

o svém životě v moři, o různých korálech a poučuje o spoustě nejrůznějších druhů živočichů, 
co v moři žijí. Zažíváme krásný výlet, který končí ve chvíli, kdy se probudím. 
Kniha má 37 stran a vybrala jsem si jí, protože je psána přímo pro mě. 
Knihu jsem četla tři dny. 
Delfín Fín je hodný a odvážný, protože pluje v moři sám a nebojí se žraloků. 
Knihu bych zařadila do pohádkových příběhů. 

Pekelná třída a ďábelský víkend 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 2007. 
Kniha má 164 stran. 
Napsal Vojtěch Steklač a ilustroval Adolf Born. 
Zařazení: příběh s dětským hrdinou 
Kniha vypráví o třídní partě, která se skládá ze dvou dívek a pěti 
chlapců. Smyslem jejich životů je věrné kamarádství. Jedna 
z dívek, Iva Teckertová, má otce podnikatele, který vybudoval 
menší penzion. Před otevřením pozvala spolužáky ze své party na 
tajný ďábelský víkend. Což znamenalo vymyslet si pro rodiče 

výmluvu, aby je pustili. Podmínka byla vymyslet si, kým budou za deset let, a tak celý víkend 
vystupovat. Jeden z party, Bořík, si vymyslel, že bude vlastnit detektivní kancelář. Ani netušil, 
že ten víkend bude skutečným detektivem. 
Kniha mě zaujala hlavně partou, která při sobě drží v dobrém i zlém. Doporučila bych ji všem 
dětem, které rády tráví volné chvíle u knížky. Je určena pro čtenáře od devíti let. Četla jsem ji 
čtyři týdny, má celkem dvacet kapitol. 
Názvy některých kapitol: Šílená idea, Náročné podmínky, Nápad, Návštěva, Odposlech. 
Iva Teckertová je hodná, stejně jako její dvě kamarádky. Také kluci jsou jakžtakž hodní. 

O letadélku Káněti 
Napsal: Bohumil Říha 
Ilustrovala: Helena Zmatlíková 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1989. 
Kniha vypráví o dobrodružství pekelských dětí a jejich psa. 
Má 96 stran. Četla jsem ji necelý měsíc. 
V knize vystupuje Anežka – je zvídavá a hodná, Pepíček – je 
hodný, Vojta – je naopak zlobivý, dědeček Kozelka – hlídá 
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letiště. Dále pejsek Kociánek a pilot Hejduk. 
Kniha má 22 kapitol, vybrala jsem si na vyprávění kapitolu 12 – Jak se děti učí jezdit na 
Pepíčkově kole: 
Pepíček měl sice nové kolo, ale vodil ho pouze po zápraží, protože na něm neuměl jezdit. Přál 
si, aby ho děti viděly, tak se za nimi vydal na stráň, kde Tomešovy děti pásly husy. Vojta, jak 
viděl kolo, vytrhl mu ho a hned na něho nasedl, fičel rychlostí a samozřejmě s ním skončil ve 
křoví. Zkusil to i Pepíček a samozřejmě skončil ve křoví taky, ale hřálo ho, že sjel celou louku. 
Děti ho pochválily a byla na řadě Anežka, která klukům předvedla, jak se jezdí na kole a před 
křovím zabrzdila. Nakonec oba kluci učila, jak správně zatáčet a brzdit. Večer, když přišel 
Pepíček domů, byl celý odřený a poškrábaný. Rodiče, když ho viděli, tak se zhrozili nejen 
Pepíčka, ale i jeho kola. Sice dostal řemenem, ale zaťal zuby a vydržel. Když si vlezl pod 
peřinu, měl radost z toho, že už umí jezdit sám na kole a už ho nemusí jenom vodit. 
Kniha patří mezi knížky s dětským hrdinou a je určena pro čtenáře od šesti let. 
Doporučila bych jí holkám ze třídy, protože se mi moc líbila. 

Příhody kapky Katky aneb Dobrodružná cesta 
kapky Katky za semínkem 
Napsala Petra Vaisová a Pavel Dolejší. 
Ilustrovala Magda Veverková Hrnčířová. 
Vydalo ji nakladatelství a vydavatelství Pavel Dolejší 
v Humpolci v roce 2005. 
Kniha má 46 stran. 

Je to smyšlený příběh od žákyně páté třídy Petry Vaisové, která při vyučování při hodině 
slohu nedávala pozor. Paní učitelka ji napomenula a jako zvláštní úkol Petře zadala, ať napíše 
vypravování na téma Příběh kapky – co vše je možné zažít na zemi i v oblacích. Paní učitelka 
práci zaslala do literární soutěže a Petra získala druhé místo. Petřina maminka pracuje 
s vydavatelem, kterého příběh zaujal a rozhodl se vydat knížku. A tak vznikla tato kniha. 
Je to příběh o kapce Katce, která se narodila na samém okraji obláčku. Pozorovala svět 
z okraje a ta země pod ní ji velmi lákala. Jednou přišel veliký mrak a kapka dostala příležitost 
– skočila dolů a vítr ji odnesl do nedalekého rybníka. Seznámila se tu s kapříkem jménem 
Karel. Ten ji povozil po rybníku a na její přání ji vymrštil ocasem na větvičku břízy. Tam 
potkala včelku Věrku, která ji seznámila se čmelákem Bručounem. Ten ji vzal na svá křídla 
a chtěl odnést na louku. Cestou se přátelsky zdravil s muškami, včelami a motýly… Ale řítila 
se na ně vosa Blažena. Srážka a kapka padá… Dopadla na slunečnici… A rozhodla se, že skočí 
konečně na zem. Tam potkala krtka Matyáše. Vyprávěla mu celý svůj příběh. Matyáš ji zavedl 
dlouhou podzemní chodbou k místu, kde visely kořínky rostlin, semínka kopretin a jetele. 
Katce se chodba velmi líbila a rozhodla se, že se o rostliny bude starat, že právě pro tuto 
chvíli byla na světě. Bude žít dál v rostlinkách, jimž pomohla dát život. A potom, až ji 
nebudou potřebovat, si ji vezme sluníčko k sobě zpátky na nebe. 
Kapr, včelka, čmelák i krtek pomáhali Katce splnit její sen. Vosa srazila čmeláka k zemi. Katka 
je zvědavá, ale šla za svým cílem. 
Knihu jsem četla tři dny, je psaná jako jeden příběh. 
Patří mezi dětskou literaturu. Jedná se o příběh, ze kterého se můžeme dozvědět o přírodě. 
Kniha je určena pro čtenáře od šesti let. Zaujala mě tím, že je to vymyšlený příběh dívky 
z páté třídy. Doporučila bych ji všem, koho zajímá, jak taková kapka vlastně vzniká, žije a jak 
se vrací znovu do nebe. 
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Šípková Růženka 
Ilustrovala Eva Sýkorová. 
Vydalo nakladatelství a vydavatelství NAVA v roce 1994 
v Praze. 
Princezna je hodná. Její maminka je moc hodná, ale umřela. 
Sudičky jsou hodné, ale třináctá je zlá. Tatínek je hodný. 
Královna je zlá. Princ je milující a hodný. 
Pohádka vypráví o království, kde se jim narodí holčička, 

které dají jméno Růženka. Princezna vyrůstala jako každé královské dítě pouze s tím, že 
v celé zemi byly zničeny kolovrátky a vřetena. Když jí bylo osmnáct let, vyběhla si na chvilku 
ven do zahrady a dál a všimla si, že tam jsou pootevřené dveře. Když se o ně opřela, 
strašidelně zaskřípaly. Vstoupila dovnitř a uviděla stařenku, která předla. Natolik jí to zaujalo, 
že vzala vřetýnko do ruky, ale jakmile se ho dotkla, naplnila se věštba sudičky: Píchla se do 
prstu, padla na postel a usnula hlubokým spánkem. V tu chvíli se zastavil život na celém 
zámku. Všechno naráz usnulo v pohybu. Všechno se zastavilo, jen čas ubíhal dál, míjely dny, 
měsíce, roky. Zámek začal kolem dokola obrůstat šípkovou hradbou, která byla rok od roku 
hustší, až nakonec nebylo na zámku vidět nic. Jen v kraji se uchovávala pověst o krásné spící 
princezně, Šípkové Růžence, jak jí říkali. Občas se objevil statečný kralevic, který chtěl 
Růženku vysvobodit, ale žádnému se to nepodařilo. Až jednou se objevil princ s mečem, 
který bez obtíží vystoupil až k samému zámku. Prohledal celý zámek, ale Růženka nikde. 
Vydal se do zahrady a našel dveře. Vešel a tam zahlédl krásku, nemohl se na ní vynadívat. Po 
chvíli se k ní sklonil a políbil ji. Růženka otevřela oči, vstala, podala mu ruku a vlídně se na 
něho usmála. V tu chvíli se probudil celý zámek. Princ požádal Růženku o ruku. A začaly 
přípravy na svatbu. Svatba byla veselá a bohatá a potom žili spolu v lásce a svornosti dlouhá 
léta až do smrti. 
Je to pohádková kniha. Doporučila bych jí všem čtenářům ve třetí třídě. 
Kniha má jedenáct stran a četla jsem ji jeden den. Kniha je určena pro čtenáře od pěti let. Je 
zajímavá, protože jim umřel táta a narodila se dcera Růženka. Líbila se mi. Doporučila bych ji 
Kristýně, Terče a dalším holkám, jak z první třídy, tak i z 2. a 3. třídy. 

Čertice Trucajda 
Napsala: Helena Lehečková 
Ilustrovala: Lucie Dvořáková 
Vydalo nakladatelství Albatros, a.s. Praha v roce 2003. 
Kniha je pro čtenáře od šesti let. Je v ní 21 pohádek na 110 stranách. 
Obsahuje také vysvětlivky se slovy, které děti moc nechápou. 
Je to pohádková literatura, která vypráví o pohádkových bytostech. Na 
vyprávění jsem si vybrala pohádku Jak čarodějnice Čárybabka a čertova 
kmotřička Belzebubka vynalezly couračku. 
Děj vypráví o chalupě, která když byla poctivé bydlení, Čárybabku 

nepřitahovala, ale jakmile začala chátrat natolik, že by tam nikdo nebyl. Lákalo jí se tam 
nastěhovat. Pozvala na návštěvu svoji přítelkyni Belzebubku. Ta dostala nápad, že si něco 
uvaří – polívku. Měly v úmyslu uvařit něco moc jedovatého a náhodného kolemjdoucího 
otrávit… Dopadlo to tak, že umazaly několik hrnců, než uvařily tak vynikající polévku, která 
přilákala pocestného jménem Míra. Nestihly tu polévku ještě otrávit, tak z toho byly mrzuté, 
že musí nalít polévku tak vynikající a ještě neotrávenou kolemjdoucímu, co se courá po lese. 
Nakonec mu i poradily, jak se dostat do mlýna, kde se chtěl Míra přeptat na práci. Ta polévka 
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Mírovi natolik zachutnala, že o ní vyprávěl ve mlýně na Hluboké. Tím se proslavila couračka, 
která se od těch dob vaří po celé Vysočině. 
Čárybabka je čarodějnice, která nemá ráda pořádek, Belzebubka je čertova kmotřička 
a nejlepší přítelkyně Čárybabky. Obě mají rády špatnosti a nesnáší jemnocitnost. Míra je 
kolemjdoucí, který vyprávěl o polévce couračce. Trucajda je čertice, která tam kde se 
trucovalo, byla jako doma. Dále zde vystupují strašidla vodníci, čerti, obři, hejkalové, skřítci 
tak, jak to v pohádkách bývá. 
Kniha mne zaujala tím, že pohádkové bytosti vystupují v prostředí Vysočiny a děje se 
odehrávají podle tamních pověstí. Mám ráda pohádky, a proto mě kniha bavila číst a zároveň 
si představovat bytosti, jak asi vypadají. Knihu bych doporučila všem čtenářům, ale hlavně 
těm, kteří mají rádi pohádky. Je určena pro čtenáře od šesti let. Četla jsem ji týden. 
Názvy kapitol: Jak čarodějnice Čárybabka a čertova kmotřička Belzebubka vynalezly 
couračku, Jak se Rarášek Očko pomstil lakomému kupci, Jak čertice Trucajda chystala ve 
mlýně bál, Jak správce Cifroň sekýroval poddané, Jak vodník Brvínek pykal za nezvedené 
dcery, Jak se vodník Cákal a čert Rachtal vybouřili, Jak se rytíř Toulavec nešťastně zamiloval, 
Jak loupežníci Potštejňáci začali sekat dobrotu, Jak Hejkalka Hejhulka zaskakovala za svého 
muže, Jak čerti Rýmonos a Mlsohub skládali zkoušku dospělosti, Jak divý muž Diviš došel 
vysvobození, Jak nemluva Brousek nabrousil čertům rohy, Jak lesní skřítci Pampeluš 
a Trávomír vykonali spravedlnost, Jak permoník Truhlík přestal zapomínat, Jak se obr Řimbác 
málem stal trpaslíkem, Jak byl čert Vendelín přijat do rodiny, Jak čert Kazisvět rozesmál 
přísnou Klotyldu, Jak meluzína Větrnice přestala být do větru. 

Francouzské pohádky 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1991. Má 250 
stran. 
Ilustrovala ji Vlasta Baránková a vypravuje Václav Cibula. 
Je to pohádková literatura. 
Pohádka Jak František měnil: 
Jednoho dne řekla Markétka Františkovi, že každý něco prodává 
nebo kupuje a že půjde zítra se starou kravkou na trh. A hned ráno 
se vydal tak, jak Markétka řekla. Po cestě potkal souseda s kozou 
a ten mu nabídl, jestli nechce krávu vyměnit za jeho kozu. František 

souhlasil. Šel dál a potkal člověka s husou, vyměnil s ním kozu za husu. Pokračoval a potkal 
dalšího souseda, se kterým vyměnil husu za kohouta. Šel dál a potkal babku, se kterou 
vyměnil kohouta za pytel koňských koblih. Po další chvilce potkal dalšího souseda, kterému 
vyprávěl, jak vše měnil. Ten se smál, až se za břicho popadal. Dal mu nabídku, že se vsadí 
o dvě stě zlatých, jak mu Markétka za to vše vynadá. Ale František, že se klidně vsadí, že ho 
ještě pochválí. Plácli si a šli rovnou domů k Markétce. Vyprávěl jí o všech, koho potkal a co za 
co vyměnil. Markétka ho vždy pochválila a ani jednou mu nevyhubovala. Soused musel 
zaplatit Františkovi dvě stě zlatých. Za těch dvě stě zlatých koupili s Markétkou strakatou 
kravku, rohatou kozu, vykrmenou husu a pěkného kohouta. A zahrádku před okny pohnojili 
těmi koňskými koblihami a tam jim vyrostly nejkrásnější růže z celé vesnice. 
Markéta je chytrá a hodná, František je hloupý, ale i hodný. 
Kniha je plná zajímavých příběhů. Líbila se mi, má i krásné obrázky. Doporučila bych ji všem, 
kteří rádi čtou nejen pohádkové příběhy. Hlavně holkám ze třídy. 
Kniha je určena pro malé čtenáře od šesti let. Četla jsem ji tři týdny. 
Další pohádky: Tři lovci, Jak tkadlec zmoudřel, Jak šli bratři do světa, Jak si Janek nevzal 
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princeznu, Orel a králíček, Krásná Janička, O mazaném ševci, Tři pomeranče, O chytrém 
vojákovi, Pasačka krocanů, Potrestaná královna, Studánka, Dobrodružství Janka Mluvky, 
Modrovous, O lodi, která jezdila po zemi, Kdo je nejsilnější, Jak se stal kovář králem, 
O ptáčkovi, který snášel zlatá vejce, Kouzelná loď, Lví nevěsta, Jak se Bartoloměj vrátil 
z vojny, Čtrnáctek, Lev a zloděj, Rybář mezi rybkami, Kráska a draci, Markýz Chrupka, Zmije, 
Víla Rosnička, Železný muž, Jasmínek, O poutníkovi z Cvikýře Vikýře, Janek Medvěd, 
O moudré víle a dvou sestrách, Směšná přání, Jak se stal Šibal starostou, O zpívajícím moři, 
tančícím jablku a o ptáčkovi, který mluvil, Král havranů, O anglické princezně, Jak se bratři 
vsadili, Krásná čertice, O dvou sousedkách, Jak šest sousedů hledalo moře. 

Kocour v botách a jiné románské pohádky 
Ilustroval Miloslav Disman. 
Vydalo nakladatelství Svoboda v Praze 1988. 
Kniha má 270 stran včetně doslovu. 
Je to pohádková literatura. 
Na vyprávění jsem si vybrala portugalskou pohádku O chytré 
babičce a hloupém zlodějovi: 
V jedné malé vísce byla malá chaloupka, velice chudá. Žila 
v ní babička s vnučkou. Neměly tam toho mnoho nábytku, 

jen jednu velkou postel a jednu malou postýlku. V rohu starou rozvrzanou skříň, pár 
otlučených hrnků, jednu pánev a menší misku. A pod postelí půl kopy vajíček. Těšily se, že si 
je udělají k večeři. Vnučka se sehnula pod postel pro vajíčka, zalovila rukou a po zádech jí 
přeběhl mráz. Ucítila v dlani lidské vlasy a uslyšela funění. Sklonila se k podlaze a uviděla 
velikánské oči. „Babičko, pod postelí jsou svítící oči,“ zakřičela na babičku. „Kdoví co tam 
vidíš, podívej se pořádně,“ uklidňovala babička. Když viděla, jak je vystrašená, šla k posteli 
a sehnula se také. Nebyl to kocour, jak se domnívala, ale lotřík loupežník, který vyhrožoval, 
že ji zabije, pokud ho prozradí. Stařenka nebyla z těch, co se lekají předem, tak klidně vstala 
a naznačila vnučce, ať otevře okno. „Musím ti vyprávět něco o dědečkovi,“ začala povídku 
o tom, jak se jednoho dne probudil a udělal se mu na krku vřed, od kterého ho vše bolelo, že 
nemohl ani hlavou pohnout. A že mu ho babička vymáčkne i postavila se k oknu 
a předváděla, jak dědeček křičel. „Pomoc, pomoc! Chce mě zabít lotr, ničema, darebák.“ 
A pod postelí se ozvalo „Nekřič, babo, jestli někoho zavoláš, uvidíš, co se stane.“ Stařenka 
jakoby ho neslyšela, vyprávěla dál, jak dědeček nebyl k zastavení a stále křičel: „Pomoc, chce 
mně zabít lotr. Lupič!“ Babička nestačila celé trápení dopovídat vnučce. Zvenku se totiž 
ozvaly zvuky – dupot a lidské hlasy. „Co se stalo, kdo to křičí?“ A už někdo bouchal na dveře 
a volal: „Co se přihodilo, sousedko?“ Babička otevřela a povídá: „Jen pojďte, je tu hlupák, co 
nás chce okrást a zabít.“ Mužští si stoupli kolem postele a říkali, ať ten zlosyn vyleze. 
Vynadali mu, nějakou mu při tom strčili a ukázali mu cestu na zámek, aby ho dali do 
kamenné kobky, aby si tam uvědomil, že chudákům se nebere! A kdyby náhodou dostal chuť 
znovu na nějakou loupež, aby si vzpomněl na dnešek, že chudá babička je chytřejší než on. 
Babička je nebojácná a chytrá. Vnučka je hodná, bála se, protože byla malá. Zloděj je zlý, 
protože chtěl okrást babičku a hloupý, že se nechal chytit. Sousedé jsou hodní, protože 
vyhnali zloděje. 
Kniha se mi líbila, mám ráda pohádky. A také tam jsou ke každé pohádce krásné obrázky. 
Doporučila bych jí zdatnějším čtenářům. A také holkám ze třídy, protože mají také rády 
pohádky. Četla jsem ji v listopadu. 
Další pohádky: Krásné ručičky, Rozpočitadlo, Modrý Karkulín, Třicet, Gouda, Měsíc, Zloději 
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a sousedé, Lev, Kůň a liška, 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, Půlkohoutek, Kocour v botách, Jak neslo kuřátko 
dárek, O malé slepičce, O rybím králi a mlsné rybářové, O ševci a pavoučí nevěstě, Sněženka, 
Dcera Slunce a Luny, Popelka aneb Skleněný střevíček, Víla víl, Pasačka a vlk, Hajej, hajej, 
Čaroděj o sedmi prstech, Princezna ve spícím lese, Kocour čaroděj, Voják a princezna, Švarný 
tambor, Marie Růžička, O Trpáskovi, O princovi s koňskou hlavou, Liška Giovannuzza, Jak rybí 
císař splatil svůj dluh, Hrubián, Deset děvčátek, Cestář, Princezna Medunička, Jak táta Bukur 
nakrmil svých sto dětí, Dezertér, Jak udatný Greučan vrátil na oblohu slunce a měsíc, Rybář 
a delfín, Krátká slámka, Gugulea, syn dědka a báby, Není přítelíčka nad tatíčka. 

O statečném Cibulkovi 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1997. Má 
205 stran. Napsal ji Gianni Rodari, ilustroval Ondřej Sekora. 
Je to humorný pohádkový příběh. 
Kniha vypráví o podivuhodné zeleninové zemi, v níž žije 
statečný Cibulka se svými přáteli a které vládne všemocný 
a panovačný kníže Citron. Jednou projížděl kolem svých 
poddaných sám vládce Citron a všichni ho vítali. Tlačili se 

tak, až starého Cibuláka strčili na nohu knížete. Ten ho nechal hned zavřít na doživotí do 
vězení. Cibulka ho šel navštívit a slíbil otci, že se stane poctivým občanem. I vydal se do světa 
na studie tak, jak si přál jeho otec. Po cestě zažil dobrodružství a potkal dobré, ale i zlé lidi. 
Nakonec se ze zámku stane dům her, kde si děti mimo jiné hrají, ale také se učí počty, cizí 
jazyky, dějiny a všechno ostatní, co je potřeba vědět, aby se uměli bránit darebákům a držet 
si je daleko od těla. 
Cibulka je chytrý, statečný, nebojácný a hodný. Citron je panovačný a zlý. 
Kniha je zajímavá tím, že vypráví příběh v říši zeleniny, ale všichni prožívají skutečný příběh. 
Zaujala mě dějem a přátelstvím postavami mezi sebou. Doporučila bych ji Sáře, protože má 
ráda pohádkové příběhy. Je určena pro čtenáře od šesti let. Četla jsem ji dva měsíce. 
Kapitoly: Jak Cibulák šlápne na nohu knížeti Citronovi, Jak Cibulka poprvé rozpláče rytíře 
Rajské jablko, Starosti Stonožky, když jde s dětmi k ševci, Jak Cibulka obléhá psa Hafana 
a dostane ho žízní, Pan Borůvka si dává zvoneček proti zlodějům, Baron Pomeranč má potíže 
se svým břichem, Vévoda Mandarínek vyhrožuje, že skočí ze skříně, Jak si Třešnička nevšímá 
tabulek dona Petržele, Doktor Kaštan je vyhnán ze zámku, Myší generál donucen k ústupu, 
Cesta s Krtkem z vězení do vězení, Dozvídáme se, že Rajské jablko chodí spát v ponožkách 
a další. 

Kůň jménem Zázrak 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2008. Má 
164 stran. 
Napsala: Zuzana Holasová 
Ilustrovala: Barbora Kyšková 
Ema a její bratr Miky přijeli na prázdniny do Jezdecké školy 
Oharek, kde vyučovali manželé Beránkovi, aby s ostatními 

z kurzu složili jezdecké zkoušky. Ale během pobytu museli zjistit, co je pravdy na pověstech 
o Mrtvé rajtačce, zelené dámě z obrazu a legendě o Ohňových koních. Během pobytu také 
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zjistili, že se má škola prodávat a koně odvézt do Itálie, kde bydlí paní Sabriniová, která 
vlastní Oharek. Zjistili, že zelená Dáma z obrazu je babička paní Sabriniové a je to vlastně ta 
Mrtvá rajtačka, která se má objevovat v noci a jezdit kolem dubu, kde tragicky zahynula na 
koni, když spěchala za milencem. 
Emy kůň se jmenoval Mirákl, ale nebyl z těch nejlepších, a proto měl skončit na jatkách. Byla 
zoufalá, protože chtěla Mirákla zachránit, ale jediný způsob byl najít a přivézt ohňové stádo, 
o kterém se vypráví, že kde se objeví, začne hořet. Ema je statečná, hodná a přátelská – sice 
se bála pověstí, ale šla za svým snem. Miky je upovídaný a žárlivý – žárlil, když si Ema vyjela 
bez něho. Dominika je bojácná – bála se vyjet v noci ven, aby nepotkala Mrtvou rajtačku. 
Hnáta a Pazoura jsou sestry, které se nebály. Jakub je syn Beránkových, je nebojácný, hodný 
a pracovitý – mimo statku pracoval i na brigádě u benzínky. Filip je syn paní Sabriniové, je 
nebojácný a hodný – pro záchranu Oharka udělá cokoliv. Beránkovi jsou trochu víc nervózní 
z nejisté budoucnosti. Pan Kvítko je malý, ale hodný a tajemný mužík. 
Kniha je zajímavá od začátku až do konce. Má zajímavé zvraty, co se týká právě těch legend 
a skutečností. Velmi se mi líbila, protože mám ráda koně. Ale když jsem ji začala číst, tak tím, 
že je napínavá, jsem se od ní nemohla odtrhnout. Doporučila bych ji Terezce a Denise, 
protože vím, že mají rády koně. 
Kniha je určená pro čtenáře od deseti let. Přečetla jsem ji za čtrnáct dní. 
Kapitoly: Jezdecká škola, Oharek, Mirákl, Losování, Zelená dáma, Mrtvá rajtačka, Zapovězená 
louka, Filip, Křídlo anděla, Strašidelná noc, Klívie, Ohňoví koně, Osamělý dub, Noční jízda, 
Raven F. Aurel, Návštěva v nemocnici, Zkoušky základního výcviku. 
Žánr: dívčí román. 

Příšerné bytosti žijící ve vodě 
Knihu napsala Martina Drijverová, ilustroval Vojtěch Otčenášek 
a Natálie Šercová. 
Vydalo nakladatelství Motto v Praze roku 2006. Má 65 stran. 
Kniha vypráví o setkání zla na vodě i pod vodou. Ve skutečnosti to jsou 
smyšlení tvorové, kteří by se mohli objevit pod vodou. Zaujala mě 
Siréna – je to nejnebezpečnější mořský tvor. Má krásnou tvář, 
neoděnou hruď, dlouhé vlasy a cudné oči. Každého její půvab zaujme 
a spousty mužů se za ní vrhají do vody. Avšak až poté zjistí, že má také 
křídla. Od pasu dolů má tělo rybí pokryté šupinami. Ale místo ploutve 

má velký pařát. Žije ve vodě, ale i na souši. Křídla ji donesou na útesy, kde překrásně zpívá 
a tím očaruje každého. Kormidelník zapomene na daný směr a řídí přímo na útes, kde Siréna 
pěje. Pokud jsi v dosahu Sirény, musíš si zacpat uši, abys neslyšel její zpěv, nebo jsi ztracený. 
Celá kniha je zajímavá příběhy, ale zároveň jsou zde i rady, jak se z daného nebezpečí dostat 
v pořádku. Doporučila bych ji hlavně klukům ze třídy, protože je psaná jako vzkaz pro mladé 
rytíře, kteří se vydávají poprvé na loď. A také bych ji doporučila Gabrielovi, protože mi ji 
půjčil. Tak aby ji konečně dočetl. 
Je určena pro čtenáře od desíti let. Přečetla jsem ji za čtrnáct dní. 
Kapitoly: Ryba co zastaví loď, Mořský kůň, Siréna, Mořský muž, Živý ostrov, Mořský had 
chrlící vodu, Hrbatý mořský had, Mořský had se dvěma jazyky, Ostnitý mořský had, Mořský 
had s kravskou hlavou, Mořská kráva, Příšera s dvanácti nohama. 
Žánr: pohádková vyprávění 
Kdybych byla na místě Sirény, nechtěla bych mít jednu nohu a ani bych nechtěla námořníky 
lákat svým zpěvem. Asi by se mi to nepovedlo. 
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Tenhle kluk je můj 
Knihu vydalo nakladatelství Fragment v Havlíčkově Brodě 
roku 2006. Má 117 stran. 
Napsala ji Veronika Kabátová. Je bez ilustrací. 
Je to literatura pro mládež – žánr dívčí román. 
Vypráví o patnáctileté Katce a její nejlepší kamarádce 
Heleně, které nikdo jinak neřekne než Nene. Děvčata si 

užívají poslední dny na základní škole a Katka se chystá po prázdninách nastoupit na 
gymnázium. Na vysvědčení měla samé jedničky. O prázdninách se vydala k babičce, kde se 
seznámila se skvělým a vysněným chlapcem jménem Tomáš. Katka prožívá svoji první lásku. 
Jednoho dne, když Katka vyrazí k vodě, zahlédne Tomáše s nějakou jinou dívkou. Propadne 
panice a volá své nejlepší kamarádce Nene, aby přispěchala na pomoc. Helča přijede na celý 
týden a vymýšlí plán. Nakonec měla Katka jen bujnou fantazii a viděla věci takové, jaké 
nebyly. A vše dobře skončí. 
Katka je chytrá holka, které škola jde sama. Helena je hodná a bláznivá. Tom je vysněný kluk, 
který je hodný a všímavý. Filip je Katky bratr, který ji neustále štve. Honza je hodný, tajně 
miluje Katku, ale do očí jí to neřekne. Kniha je zajímavá, protože je z prostředí prázdnin 
a letních lásek. Líbila se mi, protože dopadla dobře a je to dívčí román, které mám ráda. 
Doporučila bych ji Denise, protože je romantická. 
Kniha je určena pro čtenáře od třinácti let. Četla jsem ji čtyři týdny. 
Kapitoly: V trávě, Karneval, Tanec s vlky, Tom, Profesionálové, Prázdniny poprvé, Prázdniny 
podruhé, Milé překvapení, Blbej fór. 

Tajemství anonymních dopisů 
Napsala: Enid Byitnová 
Kniha má 165 stran. 
Zařazení knihy: dobrodružná, velmi zajímavá kniha. 
Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze roku 2007. 
Kniha se velmi dobře čte. Četla jsem ji jeden měsíc. Vybrala 
jsem si ji, protože mě zaujala hned od první stránky. Má 
dvacet jednu kapitolu, například Podivný telegram, 

Špekounovo nové překvapení, Hurá za tajemstvím, Rukavice pana Holana, Anonymní dopis, 
Pět pátračů si dělá plány, Pip s Bětkou jsou zklamaní. 
Kniha vypráví o tajných dopisech. Bětka s Pipem hledali Lary, Daisy a Špekouna. 
Knihu bych doporučila Sáře, Terče a Dominice, protože rádi čtou napínavé knihy. 
Samozřejmě bych ji doporučila i všem ostatním. 
Bětka s Pipem, Lary, Daisy a špekounem hráli na schovku. Lary a Daisy se Špekounem se šli 
schovat a Bětka s Pipem je nenašli. Šli dál a dál a viděli, jak si povídají, ale Špekouna vyhodili, 
protože chtěli být sami a Bětka byla do Daisy zamilovaná, a když to viděla, naštvala se 
a odešla pryč. Šla sedět na parapet u dětského pokoje. 
Charakteristika postav: Bětka je nafoukaná, ale hodná, protože jim to pak odpustí. Lary je 
hodná, protože nezradila svoje kamarády a zůstala s nimi navždy. Daisy je hodný a hezký, líbí 
se všem holkám. Špekoun je namyšlený, protože si připadal, že je jako Daisy. Pip je zvědavý, 
protože když se něco děje, tak se hned na to ptá. 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Kdybych byla na místě Bětky, určitě bych neodešla, ale byla 
s nimi v partě jako Lary. 
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Kniha je zajímavá tím, že se celý děj odehrává o velikonočních prázdninách, kdy po městě 
chodí spousta anonymních dopisů, které dostávají obyvatelé městečka Peterswood. Pak do 
města přijede inspektor Jenks, který přijde celé věci na kloub. 

Alf, radši já než nikdo! 
Napsal: Rainer Buttner 
Kniha má 174 stran. 
Zařazení knihy: romantická dívčí literatura 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1995. 
Kniha je pro čtenáře od 9 let. Četla jsem ji jeden měsíc. 
Velmi dobře se čte. Vybrala jsem si ji, protože mě zaujala. 
Kapitoly: Tropické šílenství, Vždy ke službám, Alter ego na 
pozvánku, Vedlejší úvazek z lásky, Strýček Albert, Duch 
z lahve a další. 

Doporučila bych ji Sáře a Dominice, protože mají rády napínavé knihy. 
Mělo to být pro Kate překvapení. Alf si dal úžasnou práci a tak pěkně, jak jen byl schopen, 
vyvedl na zdi přímo proti vstupním dveřím uvítací nápis v jasně červené barvě: „Vítejte 
kočky.“ Moc se mu to nelíbilo, tak šel pro jinou láhev a přetřel to. Jakmile otevřel jinou láhev, 
vylítl duch. Alf předstoupil a řekl: „To se vyřeší." a udělal past a duch se do ní chytil. Pak slíbil, 
že bude hodný. Pustili ho a on odletěl do jiného města. Alf s Kate žili spolu šťastně. 
Charakteristika postav: Kate je hodná, bála se, ale je spokojená, protože má Alfa hrdinu. Alf 
je bojácný, přesto se duchu postavil. Duch je zlý, protože všem dělá naschvály. Chtěla bych 
se objevit na místě Kate, protože bych chtěla vidět ducha. 
Kniha se mi líbila, protože se dobře čte. Je zajímavé, že Alf se choval jako nějaký muž. 

Alf – Je to všechno v pohodě! 
Napsal: Rainer Buttner 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1995. 
Knihu jsem četla jeden a půl měsíce. Zařadila bych ji mezi 
romantickou a dívčí literaturu. Má 173 stran. Je pro čtenáře 
od devíti let. Doporučila bych ji Sáře a Dominice, protože 
mají rády napínavé knihy. Vypráví o Alfovi a jeho 
kamarádovi Brianovi i o kamarádce Lynn. 

Když byli Alf s Brianem spolu déle než pět minut a neozýval se žádný zvuk, vznášel se ve 
vzduchu nějaký malér. Najednou se ozýval z lesa zvuk. Šli se tam podívat. Spatřili čaroděje 
a z Lynn je najednou pařez. Brian toho čaroděje svalil na zem, hůlka mu vypadla a Alf Lynn 
zatím osvobodil. 
Charakteristika hlavních postav: Lynn je hodná a všímavá, protože si všimla čaroděje. Alf je 
starostlivý, stará se, aby se někomu něco nestalo. Brian je dobrý kamarád Alfa, protože když 
se něco stane, hned mu to řekne. 
Názvy kapitol: Je libo randíčko?, Mlčeti zlato, Služebník lásky, Sousedská výpomoc, Zpátky 
kupředu hleď!, Čarodějův učeň, Svědek v pasti, Pas de trois, Já a King, Je to v pohodě. 
Tuto knihu jsem si vybrala, protože se velmi dobře čte. Zaujalo mě to, že Alf s Brianem se 
nebáli, já bych se určitě v takových chvílích bála. Je zajímavá tím, že Alf s Brianem a s Lynn 
byli pořád spolu. 
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Matika a další pohromy 
Napsal: Thomas Brezina 
Ilustrovala: Betina – Gotzen – Beeková 
Vydalo nakladatelství Fragment Praha v roce 2005. 
Knihu jsem četla necelý měsíc, zařadila bych ji mezi dívčí 
literaturu. Má 127 stran. Je pro čtenáře od osmi let. 
Doporučila bych ji Terče, protože si myslím, že má ráda tyto 
knihy. Vypráví o Lissi, která nenávidí matematiku, ale musí 
se ji naučit, aby nepropadla. 
Názvy kapitol: Všetečné otázky, Můj táta grizzly, Dají se 

známky vyčarovat?, Neviditelný lamy, Amorové před branami, Přepadení, Jak začarovat 
učitele, Co teď, V úzkých. 
Tuto knihu jsem si vybrala, protože se velmi dobře čte. Zaujala mě, protože Liasu nenávidí 
matematiku jako já, ale musím se ji naučit, abych nepropadla. V knize je i varování: Klukům 
vstup zakázán. Je to jen pro čarodějnice. 
Charakteristika hlavních postav: Liasu je hodná, ale nenáviděla matematiku jako já. Tina je 
hodná, všímala si jen Liasu. Profesor je hodný a všímavý, protože si všiml, jak Liasu chtěla 
začarovat známky. 
Lissi k smrti nenávidí matematiku! A právě na tenhle předmět dostane nového učitele, který 
si ji vezme na mušku. Učit se ale Lissi vůbec nechce - umí přece čarovat, tak si hodlá 
začarovat známky. A chvíli listuje ve stránkách kouzel a už má po ruce nějaké kouzlo. Tak to 
půjde zkusit, ale moc jí to nejde, protože tam přijde otec a zakáže jí to. Tak nakonec přestane 
čarovat známky a už se konečně začne učit. 

Sama na celém světě 
Autorka: Kristýna Pivodová 
Kniha má 126 stran ve čtrnácti kapitolách. 
Vydalo nakladatelství Víkend v Praze v roce 2004. 
Je to čtení pro dívky. 
Knihu bych doporučila Sáře a Kristýně, či Denise, protože si myslím, 
že by je to zaujalo. Četla jsem ji necelý měsíc. 
Kniha vypráví o sedmnáctileté Pavle Vlčkové, které dává život 
pořádné neštěstí. Všechno začalo tím, že její maminka se znovu 
provdá a zrovna za člověka, který se Pavle vůbec nelíbí. Oporu 

nenajde ani u své nejlepší kamarádky, ani u svého kluka. Proto se rozhodla, že udělá radikální 
čin, jako je utéct z domova, kde ji nikdo nepostrádá. Život na malé vesnici ji nudí, tak odjede 
do Prahy. Ne všechno se jí daří podle jejích představ. Ve snaze si rychle vydělat peníze se 
stále více plete do problémů. Pavla se tvrdou školou života pořád učí, že nic není zadarmo 
a za všechno se platí. A musí přehodnotit své plány a názory na hodnotu lásky a přátelství 
a musí si taky uvědomit, že za minulostí nelze udělat tlustou čáru. 
Pavla v Praze zjistila, že to nedostala. Celý den probrečela. Pak šla spát. Druhý den se 
probrala a šla na záchod, tam zjistila, že měsíčky dostala, a tak byla moc šťastná a oddychla 
si. Po milování s Michalem naštěstí nemá žádné problémy. Pavla se naučila orientovat 
v Praze, ale nanejvýš zabloudí na 100 metrech. Michal poté pozval Pavlu na večeři. 
Charakteristika postav: Pavla Vlčková je hodná, někdy i namyšlená, neuvědomuje si, že když 
se její maminka do někoho zamiluje, musí to vydržet. Maminka si vždycky s Pavlou promluví. 
Kluk je někdy namyšlený, protože když se něco děje, tak jí to neřekne. 
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Kniha je zajímavá tím že se v ní dějou napínavé věci. Je pro čtenáře od jedenácti let. Opravdu 
se mi líbila, kdyby vyšel další díl, hned bych si ho přečetla. 

Pomsta hraběte Gundolfa 
Vydalo nakladatelství Fragment Havlíčkův Brod roku 2005. 
Počet stran: 116 
Autor: Thomas Brezina 
Ilustrátor: Wolfram Nowatzyk 
Druh literatury: detektivka 
Vicky, Nick a Jupiter šli do domu k lidožroutovi a Vicky říkala, že je 
tam moc prachu a nikdo ho neutírá. Bylo tam několik velkých skříní, 
skříně byly zaoblené do tvarů obrů asi podle lidožrouta. Nebyl to moc 
příjemný pohled, vypadali jako ďáblové, velcí tlustí obrové. Nakonec 

se Nick zeptal, jestli existuje něco jako lidožravý dům. Pochmurná a opuštěná Pomsta 
hraběte Gundolfa v sobě skrývá strašlivé tajemství - lidé zde mizí bez stopy. Jednou pozdě 
v noci dostali od hraběte pozvání. A když tam vstoupili, dveře se zabouchly. Rohaté bytosti se 
žhnoucíma očima se plíží chodbami. Tajemné zrcadlo pohlcuje obličeje, kostnaté ruce se 
natahují po návštěvnících a tři prázdné rakve, když z té návštěvy odcházeli, tak tam stál 
Gundolf. 
Charakteristika postav: Gundolf je upír, který vyděsí každého. Vicky je pátračka, která je 
hrozně chytrá. Nick je vtipný, protože si dělá ze všeho srandu i v úzkých. Jupiter je chytrý, na 
vše přijde. Kdybych byla na tomto místě, možná že bych utekla. 
Kniha je napínavá dějem, dějí se v ní nadpřirozené věci. Líbila se mi, protože děti spolu 
spolupracovaly a nehádaly se a zkoumali jako já. Mám ráda zkoumání. Knihu bych doporučila 
Honzovi a Sáře, protože čtou rádi detektivky. Je pro čtenáře od třinácti let. Četla jsem ji 
týden. 

Strach z lásky 
Autorka: Kristýna Pivodová 
Kniha má 123 stran ve dvaceti čtyřech kapitolách. 
Vydalo ji nakladatelství Víkend v Praze v roce 2003. 
Jedná se o čtení pro dívky. 
Knihu bych doporučila Sáře, protože si myslím, že by ji to zaujalo. 
Četla jsem ji necelý měsíc. 
Šestnáctiletá Adriana, poučená vlastním životem, se dosud lásce jen 
posmívá a tvrdí, že lidem se nic takového nemůže stát. Není nad čisté 
přátelství mezi holkou a klukem. Jenže kdykoliv se k jejímu 

rozbouřenému srdci nějaký chlapík přiblíží, tak si uvědomí své osamocení a nemůže myslet 
na nic jiného než na lásku. Ale nerozumí se jenom lásce k tomu člověku, kterému se láska 
nepřiblíží, ten jí sám nedostane. 
Názvy kapitol: Proč Adriana nesnáší první září? Kdo je kříženec Xeny s Frankenstejnem? 
Kočka na rozpálené střeše. Moucha v síti. Milá Adriano. Dívka ze špatné rodiny. Prokletí 
genetiky. Jak chce Adriana kluka. 
Charakteristika hlavních postav: Adriana je smutná, hezká, ale někdy namyšlená 
a neuvědomuje si, co vlastně dělá - přebírá kámošce kluka. 
Kniha je zajímavá tím, že se v ní dějou napínavé věci. Je pro čtenáře od jedenácti let. 
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Opravdu se mi líbila, kdyby vyšel další díl, hned bych si ho přečetla. 
Kdybych byla na místě Adriany, tak bych si stejně nějakého kluka vybrala, i kdyby to nešlo. 

 

Matouš Vach 

Kočky 
Autor: Rainer Köthe 
Vydalo nakladatelství Fraus Plzeň v roce 2005. 
Ilustrovali: Reiner Zieger, Frank Klient, Milan Víšek 
Tuto knížku jsem dostal vloni za vysvědčení. Knížka se mi 
líbí, protože mám kočky rád a chtěl jsem se o nich dozvědět 
více, protože máme doma kocoura Jupíka. To mi knížka 

splnila, protože teď už vím například to, jaká kočka je největší z kočkovitých šelem na světě. 
Že nejrychlejší savec je gepard a spoustu dalších věcí. Knihu bych doporučil Tereze 
Holečkové, protože má také ráda kočky. 
Zařadil bych knihu do encyklopedií. Kniha je doporučena od 8 let a má 48 stran. 
Obsah: Čeleď koček, Historie kočky domácí, Plemena koček, Tělesná stavba a smysly kočky, 
Chování kočky, Rady pro chovatele koček, Čísla, data a fakta o kočkách, Slovníček pojmů 
a rejstřík. 
Úryvek z knihy: 
Jaké existují druhy koček? Velkou a úspěšnou čeleď pravých koček člení zoologové do tří 
podčeledí: na malé kočky, velké kočky a gepardy. Zatímco naše kočka domácí spolu se svou 
divokou příbuznou, rysem a pumou patří ke skupině koček malých, řadí se lev, tygr, jaguár 
a levhart skvrnitý mezi kočky velké. Gepard má, a to nejen díky své zvláštní tělesné stavbě, 
zcela mimořádné postavení a tvoří samostatnou podčeleď. Přes zjevné rozdíly v tělesné 
stavbě či v chování jsou všechny druhy koček obratné a svému způsobu života perfektně 
přizpůsobené šelmy. 

O modrém kocourkovi 
Vydalo Ottovo nakladatelství Praha v roce 2003. 
Počet stran: 39 
Autor: M.Hellstrom Kennedy, z francouzského originálu přeložila 
Mgr. Sylvie Pýchová 
Ilustrátor: Zdeněk Miller 
Žánr: dětská literatura 
Děj knihy: Jedná se tam o kocouru a Zuzance, která chtěla nějaké 
to zvířátko, které bude patřit jen jí. A to se jí splnilo. 
Charakteristika postav: Zuzanka je holčička, Min-Čin modrý 

kocourek, kterého Zuzance poslal kamarád z Číny, maminka pronajímá pokoje cizincům, Ah 
Lo Sung je kamarád z Číny, tři kocourci Mourek, Čert a Micka, tatínek je hodný, postavil 
domeček pro kocourka, aby se mohl schovat. 
Čím je kniha zajímavá: Tím, že je kocourek jiný než ostatní a jaké s tím má problémy a jak se 
to snaží řešit tím, že chce změnit barvu srsti a jak je nakonec rád že je takový, protože pan 
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učitel všem vysvětlí, že je to normální, když je z Číny. 
Vlastní názor na knihu: Kniha se mi moc líbí kvůli tomu, že kocourek má hodně nápadů 
a dobrodružství. Moc se mi líbí i obrázky od Zdeňka Millera. 
Knihu bych doporučil všem, co mají rádi příběhy o kočkách. Je pro čtenáře od sedmi let. Četl 
jsem ji tři dny. 
 

Lexikon ohrožených druhů strašidel (Lesních, lučních 

a domácích) 
Nakladatelství: Xyz 
Rok a místo vydání: 2006 Praha 10 
Počet stran: 84 
Autor i ilustrátor: Vítězslava Klimtová 
Druh literatury: pohádkově poučná 
Tato kniha vypráví o strašidlech, která bydlí v domě, v lesích 
a stromech. 
A taky skřítků, kteří dokáží ledacos. Mě se nejvíc líbí Špulda šuplík, 
protože krade sousedům drahé věci, je to Šmejdil podkrovní 

s manželkou. Hezký je i Pidizub Mlsal (Dopíječ), protože je rozšířen, ale všichni co ho vidí si 
myslí, že to je halucinací v opilosti. Trpaslík domácí pravý, ten by se hodil k nám, protože 
často pomáhá s hlídáním dětí a má i spoustu svých dětí, líbí se mi kvůli jejich schopnostem. 
Nechci doma mít Houbábinku nazelenalou, protože se mi nelíbí, že se snaží, aby jedovaté 
houby vypadaly jako jedlé. 
V knize můžeme najít skřítky, co máme doma a ani o nich nevíme a díky obrázkům se aspoň 
dozvíme, jak vypadají. 
Knížku bych doporučil všem, aby, věděli, na koho můžou narazit v lese, doma a na louce. 
Kniha je věnována všem dětem, které s autorkou hledají skřítky. 
Knihu jsem četl týden. 

Krátké příběhy o zvířátkách 
Autoři: Lucie Hammondová, Joan Stimsonoá, Nicola 
Baxterová, Tony Bradman 
Vybrala: Ronne Randallová 
Ilustroval: Peter Stevenson 
Nakladatelství: Fragment Praha, 2001 
Druh literatury: pohádkové příběhy 
Počet stran: 48 
Tuto knížku jsem si půjčil v knihovně, jsou tam krásné 
příběhy o zvířátkách, někdy směšné a taky někdy napínavé. 
Doporučil bych ji všem, co mají rádi zvířata. Je určena pro 
děti od dvou do pěti let. Četl jsem ji čtyři dny a stále si listuji 

těmi nejlegračnějšími příběhy. 
Obsah: Králíkovy nové galoše, Kačer, který neměl rád déšť, Martinovy brýle, Špinavý 
dinosaurus, Duhoví králíci, Kotě a klokanice, Nahoru a dolů, Inka a bruslaři, Kuřata, Hnědý 
medvěd na návštěvě, Štěně na výzvědách, Potíže s mrňaty, Paní Trávomila má dvojčata, Kotě 
Cvalda. 
Úryvek z knihy: „Nešlapte mi po těch tabulkách!“ volal pan Králík a mával pastelkami. 
„Všichni zůstaňte stát na místě a poslouchejte. Můj nový systém je založený na barevné 
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koordinaci! A řekl bych,“ dodal skromně, „že je geniální. Co myslíš?“ zeptal se své ženy. „Je 
geniální,“ kývla nejistě paní Králíková. A proč nejistě? To už si přečtěte sami a určitě se pěkně 
zasmějete jako já. 

Cipískova loupežnická knížka 
Autor: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: Radek Pilař 
Vydalo nakladatelství Fragment Praha v roce 2007. 
Druh literatury: pohádkové příběhy 
Počet stran: 88 
Děj knihy: Jedná se o Cipíska a jeho rodiče. Cipísek pomáhá 
svému tatínkovi v lese a spolu napravují různé špatnosti. Dva 
starostové se hádali o císařskou silnici. A krčmář vodil hosty ke 
králičímu kožichu přebarvenému na vydru. 

Charakteristika postav: Cipísek šikovný a hodný, Manka hodná a starostlivá, Rumcajs chytrý 
a silný, knížepán přísný, krčmář prolhaný, hradecký starosta panovačný. 
Kniha je doporučena už pro předškoláky. 
Kapitoly: Jak Cipísek pomáhal knížepánovi střelit sojku, Jak Cipísek pomohl uspat ježka, Jak 
Rumcajs vyspravil císařskou silnici, Jak Rumcajse málem utancovaly víly, Jak kvůli Cipískovi 
uletělo z Kbelnice posvícení, Jak Rumcajsovy boty vyhrály nad vojskem krále Vilíka, Jak 
Cipísek zvonil na zlatou lžičku, Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi přetancovat čtvrtou vílu, Jak 
Rumcajs zbavil ševce šibenice, Jak Cipísek chránil jelení studánku. 
Knihu bych doporučil všem, co mají rádi pohádky o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi a jsou 
rádi, když dobro a chytrý rozum vítězí nad zlem a špatností. 
Knihu jsem četl dva týdny. Je plná zajímavých příhod, které prožívá Cipísek. 
Kniha je směšná, a když je mi smutno, přečtu si alespoň jednu kapitolu. Připomněla mně, jak 
jsme byli s taťkou na některých místech v Českém ráji a obědvali jsme U Cipíska. 

O lvíčku Simbovi 
Veselé i smutné příhody ze života lvího koťátka v africké 
stepi, ve zvěřinci a v zoologické zahradě. 
Autor: Dr. V. J. Staněk 
Ilustroval – fotografoval: Dr. V. J. Staněk 
Vydalo nakladatelství Česká grafická Unie a. s. v Praze roku 
1943. 
Druh literatury: příhody zvířecího hrdiny 

Počet stran: 61 
Kniha je pro čtenáře od osmi let. 
Tuto knížku mi dala mamka. Kniha je velmi stará a dědí se v naší rodině už několik generací. 
Pojednává o lvíčkovi Simbovi, který nejdřív žije na savaně se svou sestrou a maminkou, ale 
potom ho odchytí lidé do cirkusu a jeho cvičitel ho potom dá do zoo. 
Knihu bych doporučil všem, kdo mají rádi příběhy o lvech i s fotografiemi. Četl jsem ji tři 
týdny. 
Charakteristika postav: Simba je zdatný a hodný, lvička hravá a hodná, maminka obětavá 
a hodná, Kity je stará a hodná, Doris starostlivá hodná, Dorinka hodná a zvědavá, Simbíček 
hravý a často spí. 
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Kniha se mi líbí, protože jsou v ní pěkné fotografie zvířat. 
Kapitoly: Simba – koťátko, Simbův nejdelší výlet, Cirkusová klec, Nová klec a nový vzduch, 
Simba a Doris, Simbova rodina, Simba král. 
Úryvek z knihy: Mohutný, dunivý hlas rozzlobeného krále slyší kdekterý živý tvor na míli 
daleko a skály kolem Simby zní jeho ozvěnou i potom, když už umlkl. Mladá lvice se zalekla té 
pohrůžky mocného krále a hned si našla klidnější zábavu. Teď je tedy ohrožená důstojnost 
královského rodu zachráněna a Simba blahosklonně otáčí hlavu ke své Doris. „Viděla jsi, jak 
jsem ji zkrotil? Ani vstát jsem nemusel, jen křiknu a stačí to! Dnes by se mi lvička – sestřička 
nesmála, že jsem malým.“ 

Lovci mamutů 
Autor: Eduard Štorch 
Ilustroval: Zdeněk Burian 
Místo a rok vydání: V Praze roku 1997 
Nakladatelství: Albatros 
Můj názor na knihu: Tato knížka se mi líbila, protože se dobře 
čte a jsou tam pěkné obrázky. Knížku jsem si vybral, neboť se mi 
líbí vyprávění o pravěku. 
Charakteristika postav: Kopčem je dobrý a vynalézavý, hoši jsou 
bystří, Veverčák je vynalézavý, Rváč rychlý, lumíci jsou zlí 

stavitelé, Huňáč je zlý a pitomý, Lasička hrdá, Zajíc udýchaný, Kukačka hodná a chytrá, lovci 
jsou celkově chytří a rychlí, Čáp rychle leze, Husa se bojí, ženy jsou chytré a děti sladké. 
Knihu bych doporučil klukům ve třídě. Četl jsem ji dva týdny a přečetl jsem z ní tři díly. 
Kapitoly: Na břehu Dyje, Morava je krásná země, Mladí lovci, Útok zubrů, V táboře lovecké 
tlupy, Věstonická Venuše, Mamuti, Ztracená kořist, V jeskyni, Do nových lovišť, Lumíci, Boj 
s medvědem, Ohnivý kámen, V zimě, Lev, V jícnu Macochy, Na křižovatce pravěkého lidstva, 
Před Moravskou bránou, V zajetí, Útěk, Za tlupou, Návrat, Velký boj. 
Setkáváme se s pravěkými lovci, kteří jsou hladoví a snaží se něco ulovit. Jenže je zima 
a zvěře je málo, protože i jiné šelmy mají hlad a loví. Nakonec se jim podaří ulovit mamuta 
a dosyta se najedí. Kopčemovi umře maminka kvůli sněhu, který na ni spadne. Kopčem si pak 
ochočí vlka a chodí s ním na lov. Pak se stane, že dítě vynalezne, jak rozdělat oheň a když to 
zkusil dospělý, tak se to podaří. Pak na lovce zaútočila velká zvířata a přežili to právě díky 
ohni. Lumíci byli lovci z lesa z podzemních jeskyní. Ty měli masa dostatek, protože uměli 
nastražit dobrou past na zvířata, ale ta s Kopčemem zase uměli lépe stavět. Stavěli ohrady 
s vrátky, kde pěstovali borůvky, aby jim to zvířata nerozdupala. 
Druh literatury: román z pravěku 
Knihu bych doporučil Michalu Makešovi, protože má rád pravěké romány. Je určena dětem 
od devíti let. Obsahuje 285 stran, já jsem přečetl tři díly. 

Zamrzlá loď kapitána Flinta 
Autor: Artur Ransome 
Ilustroval: Jan Černý 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha roku 1991 
Počet stran: 351 
Literatura: dobrodružná 
Dvě děti, Dorotka a Dick, se o zimních prázdninách seznámí ještě 
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s dalšími pěti dětmi, Nancy, Peggy, Johnem, Zuzanou a Rogerem, které jsou také na 
prázdninách na statku u tetičky. Společně si hrají a představují si, že jsou polárními badateli. 
Jednou si kapitán Flint vyjede na lodi s dětmi a s maminkou. Flint řídil loď celý den a potom 
nechal řídit děti. Ty se ovšem hned pohádaly a kapitám flint jim nakonec řekl, že se u řízení 
budou střídat každých pět minut. 
„To jsem z toho tedy jelen!“ řekl vysoký Holanďan. Dorotka se téměř ulekla, když ho slyšela 
promluvit anglicky a ne holandsky. Holanďan se zastavil. Sáňky se mu stočily a Dorotka si 
všimla, že má na kufru ještě docela nový lesklý štítek s nápisem: „Kajutní zavazadlo. 
K dispozici cestou.“ 
Postavy: Kapitán Flint zachránil děti na lodi. Nancy pomáhala Flintovi, ale byla i pyšná. Peggy 
pomáhala na lodi mamince. Maminka byla uspěchaná. John byl líný, protože nechtěl na 
výlet. Roger chtěl řídit loď místo strýčka. 
Kniha se mi líbila, protože se mi libí dobrodružství. Doporučil bych ji Honzovi, protože také 
on má rád dobrodružství. Je pro čtenáře od devíti let. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Kapitoly: Záhadní veslaři, Signalizování na Mars, Setkání s Marťany, Iglú, Bruslení a abeceda, 
Sníh, Plavba Arktidou, Výprava přichází o svého vůdce, Karanténa, Bez Nancy, Ovce na skále, 
Záchranné práce, Po ledě na Špicberky, Nancy se ujímá vedení, Dny na Framu, Plachetní 
sáně, Nancy posílá obrázek, Fram v noci, Dorotka s Dickem se ujímají Framu, Kapitán Nancy 
dostává dvojí zprávu, Kapitán Flint se vrací, Nazítří ráno, K čemu může být dobrý strýček, 
Vlajka na Jezerce, Porada na Framu, Severní pól, Záchranná výprava, Polární noc, A ještě 
potom. 

Malí Indiáni 
Autor: Mabel Guinnip La Rue 
Ilustrátor: Maud a Miska Petershamovy 
Nakladatelství: Toužimský & Moravec 
Druh literatury: dětská naučná kniha 
Počet stran: 161 
Kapitoly: Oči v komíně, Rudé ptáče, První pojmy, Rudé ptáče 

a krocan, V boji se sršni, Miláček Sněhové Vločky, Pero zlatého Orla, Tatínkova válečná 
čelenka, Indián jde do války, Hromový pták, Sníh kolem stanu, Veselá Tvář, Družina, Vraní 
Hoch, Ospalá Hlava, Nebezpečné teplo, Medvídek zůstane doma, Indiáni loví, Vraní Hoch si 
vyjel, Sněhová Vločka pracuje jako Pižmoň, Mladý lovec. 
Úryvek z knihy: Malý indiánek visel ve své kolébce. Kolébka byla dobře přivázána k tyči 
v kuželovitém stanu. „Chrasti, chrasti, chrast!“ Děťátko si hrálo se suchými jeleními kopýtky. 
Visela nad ním s obruby kolébky. „Ú, ú, ú,“ šeptalo děťátko. A pak zase houkalo: „Huf, huf!“ 
Maminka Indiánka položila prst na ústa malého indiánka. „Vššš,“ řekla. „Nekřič! Uslyší tě 
Veliký Medvěd. Je venku v lese. Netrop hluk, děťátko. Aby nepřišel Veliký Medvěd! Veliký 
Medvěd je zlý a nesmí o tobě vědět.“ Zatím Veliký Medvěd chodil lesem. Pilně pátral na 
všechny strany. Ale Veliký Medvěd nemohl malého Indiánka zaslechnout. Nikdy ho nenašel. 
Nemohl ho nalézt. Malý Indián byl úplně zticha. Jako ten, kdo pevně spí. 
Knihu bych doporučil všem, co mají rádi dobrodružství, Indiány a přírodu. Je doporučena pro 
čtenáře od devíti let. 
Charakteristika postav: Rudé ptáče je chytré, dědeček je chytrý a vynalézavý, maminka 
uběhaná a upracovaná, tatínek moudrý, Sněhová vločka lítostivá a hravá, Vraní hoch hloupý, 
muži chytří a moudří. 
Místo a rok vydání: v Praze roku 1993 
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Knihu jsem četl jeden měsíc. 
Charakteristika postav: Rudé Ptáče je chytré, protože na všecho má svůj klíč, dědeček je 
chytrý a vynalézavý, protože vynalézá dobré věci, maminka je uběhaná a upracovaná, 
protože děti potřebují maminku, tatínek je moudrý, protože ví, jak na věci, Sněhová vločka je 
lítostivá a hravá, protože chce všecko, co má Rudé Práče, Vraní hoch je hloupý, protože 
vymýšlí blboviny, muži jsou chytří a moudří, protože mají dobré nápady. 
Knihu bych doporučil hlavně Sáře, protože si myslím, že by si ji chtěla přečíst. 
Kniha je zajímavá tím, že jsou tam i naučné věci, které museli malí Indiáni znát, a tak se to 
můžeme naučit i my. Líbila se mi tím, že jsem se dozvěděl, jak vyrůstají indianské děti a vše, 
co Rudé Ptáče prožívá. 
Jedná se tam o Rudé Ptáče, Sněhovou Vločku a rodiče, kteří žijí v indiánské vesnici a Rudé 
ptáče a Sněhová vločka se učí všechno, co budou potřebovat v životě od svých rodičů a i od 
děděčka a ostatních mužů z vesnice. Při učení zažívají různá dobrodružství a zároveň si spolu 
hrají s ostatními dětmi. 

Krtek a sněhulák 
Autor: Hana Doskočilová 
Ilustrátor: Zdeněk Miler 
Nakladatelství: Albatros, a. s. 
Místo a rok vydání: Praha, rok 2002 
Počet stran: 35 
Literatura: pohádka 
Kniha je určena pro děti od šesti let. 

Knihu jsem četl dva večery a doporučil bych ji všem jako čtení na dobrou noc a konkrétně 
Michalovi Makešovi, protože by se mu to líbilo. 
Charakteristika postav: Krtek je přátelský, usměvavý, dobrák od kosti, protože všem pomáhá 
a dělá radost. Sněhulák je neznalý a nepoučený, nevěděl co se mu děje, že taje. Záchranář je 
hrdina, protože pomohl krtkovi a sněhulákovi k lanovce do hor, aby sněhulák neroztál. 
Kniha se mi líbí, protože mám rád krtečka a příhody, které zažívá. Vždycky skončí dobře a je 
to moc hezky namalované. Miler je skvělý malíř. 
Je zima s krtek si nemá s kým hrát, protože všechna zvířátka, co se s nimi kamarádí, spí. A tak 
krtka napadne postavit si sněhuláka, aby s ním mohl válet sudy. Sněhulák obživl a váleli spolu 
sudy a jezdili po břiše a koulovali se a všelijak jinak dováděli na sněhu. Pak ale přišlo tání 
a sněhulák se divil, proč taje a krtek mu to všechno vysvětlil a napadlo ho, jak sněhuláka 
zachrání. Zavolal záchranáře a ten je odvezl k lanovce na vysokou horu, kde je sníh i přes 
léto. Krtek dal sněhulákovi lyže, a tak tam sněhulák přečkal léto a v zimě se vrátil na těch 
lyžích ke krtkovi. 

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. 
Názvy některých kapitol: Jak se Cipísek narodil, Jak se 
ukázalo, že Cipísek má dobré srdce, Jak Cipísek probudil 
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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 a další. 
Charakteristika postav: Cípísek je odvážný, protože se odváží i na zvířata větší než on. Manka 
je starostlivá, protože se bojí o Cipíska, je i šikovná. Rumcajs je moudrý, protože ví, jak na 
věci. Knížepán je zlý a hloupý, protože všechny zlobí. Starosta je hodný, protože má dobré 
srdce. Jenerál je nabručený, protože ničemu nevěří. Liška není tak moc chytrá, protože ji 
přechytračil i Cipísek. Jelen je nejrychlejší z jelenů v lese Řáholci, i když si dělal přestávky. 
Medvěd je největší v lese Řáholci. Kněžna je nafoukaná, protože si myslí, že je královna 
světa. 
Kniha se mi líbila, protože je plná různých dobrodružných příběhů, které vždy dobře končí. 
Rumcajs ať dělá, co dělá, dělá to dobrým pro radost a zlým pro zlost, a to radí i Cipískovi. 
Doporučil bych ji k přečtení Michalovi, aby se poučil a pobavil. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Kniha vypráví o loupežnické rodině v lese Řáholci u Jičína a hlavně o Cipískových 
dobrodružstvích. Bydlí spokojeně v jeskyni s maminkou Mankou a tatínkem Rumcajsem 
a starají se o les a zvířátka v něm, ale práci jim ztěžuje hlavně knížepán. Třeba když poručí 
Cipískovi stavět kuželky. Rumcajs vždy Cipískovi ze všech šlamastyk pomůže a vychovává 
z něj poctivého loupežnického synka. Cipísek je hodně šikovný a chytrý – dokáže přechytračit 
lišku, předběhnout nejrychlejšího jelena a povalit medvěda. 
Žánr: pohádka 

Ze starých letopisů 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: v Praze roku 1975 
Počet stran: 88 
Autor: Ivan Olbracht 
Ilustrátor: Adolf Zábranský 

Literatura: historické pověsti 
Charakteristika postav: Čech vůdce Čechů, bojovníci chytří, protože vědí o pracích na poli, 
Bivoj statečný a silný, Kníže je němý, ale umí si poradit i s handicapem. Václav vzdělaný 
a chytrý. 
Kniha je zajímavá tím, že kapitoly jsou pověsti o naší vlasti. Líbí se mi, protože mám rád 
pověsti. Doporučil bych ji Lukášovi, myslím, že by si ji rád přečetl. Je pro čtenáře od devíti let. 
Četl jsem ji jeden měsíc. 
Děj pověsti Horymír a jeho Šemík: 
Horymír má koně jménem Šemík. Horymír chce, aby lidi přestali hledat stříbro a vrátili se na 
pole, ale Kníže Křesomysl nechce, protože ze stříbra má větší zisk, a uvěří horníkům. Dá 
zajmout Horymíra a soudí ho a odsoudí ho k stětí hlavy. Horymír řekl knížeti, jestli by se před 
popravou mohl projet naposledy na Šemíkovi. Kníže mu to dovolil. Horymír sedl na Šemíka 
a zavýskl. A kůň se začal velmi rychle otáčet a činit velké skoky. Horymír zavýskal podruhé. 
A kůň pod ním skočil od jedné hradní brány až k druhé. Horymír zavýskal potřetí a řekl: 
„Nuže, Šemíku, vzhůru!“ A přistáli na druhém břehu Vltavy. Po takovém činu kníže udělil 
Horymírovi milost. Ale Šemík si zle ublížil a věděl, že už nebude žít a požádal svého pána, aby 
ho nenechal napospas ptákům a dravé zvěři, nýbrž aby ho rozkázal pohřbít před vraty dvora. 
A Horymír tak učinil. 
Názvy dalších pověstí: Z Kosmovy kroniky české 1125, Vítej zemi zaslíbená, a zachovej nás 
bez pohromy!, Krokovy dcery, Libuše a Přemysl, Založení Prahy, Sedm pohanských knížat, 
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Bitva na Tursku, Zrádný Durynk, Z kroniky české Václava Hájka z Libočan 1541, Bivoj a jeho 
statečná dcera, Dívčí válka, Košířská věštkyně, Krosina dostala vína, Pokřtění kníže Bořivoje, 
Němý kníže, Boj o křesťanství, Svatobojův hřích a pokání, Svatý Ivan, Legenda křišťálová, 
Legenda o svaté Ludmile, Legenda o svatém Václavu, O věrném Podivenovi. 

Třída jako řemen 
Nakladatelství: Albatros 
Místo a rok vydání: Praha roku 1981 
Autor: Milan Pávek 
Ilustrátor: Jindřich Kovařík 
Počet stran: 118 
Literatura: dobrodružná povídka 
Charakteristika postav: Učitel Pražma je hodný a starostlivý. Sluníčko 
– ten měl v patách smůlu a dělal všechno dříve, než měl. Veselý se 
jmenoval tak, protože byl pořád veselý. Novotný – ten každý den nosil 

něco do školy. Dvořák byl jedničkář hlavně v matematice. 
Kniha je určena čtenářům od šesti let. Vypráví o třídě, která společně prožívá různá 
dobrodružství a řeší různé záhady. S třídním učitelem Pražmou se moc neučí. Je legrační 
a zábavná tám, co zde všechno prožívají děti s učitelem Pražmou. Moc se mi líbila, rád jsem ji 
četl. Doporučil bych ji Nikole Truncové, myslím si, že by se jí určitě líbila. Já jsem ji četl jeden 
měsíc. 
Názvy kapitol: Jak nám město Veselí provolávalo třikrát sláva, Vzpoura v přírodopisném 
kabinetu, Případ našeho školníka vynálezce, Tajemství naší staré paní Blažkové, Jak se ve 
Veselí nafukovali dva cizincííí, Jak jsme přepravovali dvojčata po telefonu, Jak Ivana 
Melicharová dosáhla klidně až na druhý konec města, Jak jsme vyráběli skoro zadarmo 
pětikoruny a jak Lojzovi Kudláčkovi lítali pečení holubi až do postele a do huby, Jak jsme 
dobyli písečnou poušť u Vlkova, jedinou ve střední Evropě, Jak jsme táhli na Prahu, Poprask 
v rychlíkovém expresu, Matěj Koloušek má nápad nad všechny nápady, A kdepak se ta dítka 
naučila tak pěkně česky?, Pepík Nováků a náčelník stanice zasahují, Nový svět a Matějova 
jízda na kompjútru, Ach ten netvor mi ukradl mýho Lojzíčka, Konečně Kristýnka Hrozinková 
a Kleopatr Novák, Robert to nemá zkrátka lehký. 
Jednou takhle v pondělí ráno, hned po neděli, kdy je pondělí nejhorší, protože je zrovna po 
neděli, přišel náš třídní učitel Pražma do třídy a povídá: Póóózor! A my jsme hned všichni 
vyskočili a postavili jsme se do pozoru, protože náš třídní učitel má hromový hlas jako staří 
kapitáni od dělostřelectva. A když jsme všichni stáli, řekl nám: „Moje třído, mám pro vás 
novinu. Dnes se bohužel nebudeme moci učit množinám a nebude bohužel žádný diktát 
a také nic z přírodovědy a nic naučného, protože musíme všichni na výlet.“ Sluníčko šel 
vpředu s panem učitelem Pražmou. Když jsme přišli do lesa, Sluníčko zakopl o kořen a přilepil 
se ke stromu. A pan učitel zvolal: „Třído, víte, jak se tahá řepa?“ A my jsme odpověděli: 
„Víme, pane učiteli Pražmo.“ Pak tahali za sluníčko, až ho vytáhli a sbírali smůlu ze stromu. 
Došli do školy a probírali si smůlu. A tak si takle užili dobrodružství. 

Bronzový poklad 
Autor: Eduard Štorch 
Ilustrace: Zdeněk Burian 
Nakladatelství: Olympia 
Místo a rok vydání: Praha roku 1983 
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Počet stran: 141 
Názvy kapitol: Na Vltavě, Medvědi, Zachráněný, Tajemný zločin, Do světa, Dobrodružná 
cesta, Po veliké řece, Tři kupci, Povídka třetího večera, Zlaté údolí, Válka a mír, Vysvětlený 
zločin, Půltřetího tisíce let. 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti let. Četl jsem ji jeden měsíc. Doporučil bych ji 
čtvrťákům, konkrétně Martinovi, protože by se z ní mohl poučit o historii. 
Kniha je zajímavá tím, že nám vypráví o tom, co asi prožívali pravěcí lidé v České republice. 
Literatura: historická dobrodružná 
Charakteristika: Křivá huba je namyšlený, protože zastupoval náčelníka. Červenka nemyslí na 
jiné, protože lidi měli chatu a ona ji nechala být. Číhavý medvěd byl zabrán Čižbou při bitvě. 
Skrček byl špion od druhého náčelníka. Čihař byl řemeslník, vyráběl zbraně, aby byl bohatý. 
Bručoun se jmenoval takto, protože byl věčně nabručený. 
Kniha vypráví o pravěkých lidech, kteří prožívají život v létě a zimě. Několik drobných 
vesniček vroubí úpatí lesnatých hřbetů. Voda dává obyvatelům pražské kotliny dostatečné, 
třeba skrovné živobytí. Polní záhonky lnu, pšenice, ječmene a prosa svědčí o primitivním 
zemědělství. Na pastvinách se tu a tam pase hubený dobytek. Volání pastevců hlídajících 
zaběhlou kravku se rozléhá po lese. Potok Brusnice je neveliká stružka, má však čistou vodu, 
chutné pstruhy a raky. Knihu jsem si přečetl rád, protože vyprávění o pravěku patří k mým 
oblíbeným. 
K večeru došla tlupa až ke strži, tam se usídlili. Hned ráno se šel Sigůl kouknout, kam půjdou, 
a uviděl velkou řeku, kde se usídlí. Byla to Vltava. Celý den šli podél té řeky, co mířila do 
jižních Čech. Nebyla tu cesta, takže si museli cestu udělat sami. Sigůl nezvolil zrovna 
nejpohodlnější cestu, ale byla kratší. Když už byli v půli cesty, Sigůl uviděl vyšlapanou cestu 
od zvířat, a proto přebrodili řeku Vltavu. Večer se usídlili vedle řeky a byla jim zima. Tak šli 
muži pokácet stromy. Z jednoho stromu vyběhla veverka, měla hlad, zaběhla si pro nějaké 
jídlo a jeden kluk upustil čtyři ořechy. Veverka si pro ně přiběhla, sebrala je a hnedka s nimi 
utekla do houštiny. Hned poté z houštiny vyletěl netopýr. 

Dobrodružství s bobří stopou 
Vydalo nakladatelství Olympia v Praze roku 2003. 
Autor: Jaroslav Foglar 
Počet stran: 218 
Ilustrace: Libor Balák 
Kniha je zajímavá tím, že děti jdou na výpravu a hledají klíče 
k odhalení tajemství, kde je poklad. Četl jsem ji jeden měsíc. 

Názvy kapitol: Nikdy se nevzdávej, Rokle Úmluvy, Příběhy starého týpí, Walitaka, Pepův třetí 
bobřík, K indiánské jeskyni, Štvanec, Stokoruna, Safírová stezka, Modla, Vstříc tajemství, 
Vzácný objev, Černí rytíři, Divoké vody, Rady a náměty do klubovny i do přírody, Hroty, 
Mapa, Strážce ohně, Legenda o bílém mamutovi a další. 
Kniha je pro čtenáře od devíti let. Je pěkně napsaná s hezkými obrázky a dobře se čte. 
Literatura: dobrodružná 
Knihu bych doporučil Martinovi, protože by se dozvěděl více o Jaroslavu Foglarovi. 
Charakteristika postav: Sádlík se hodně bál, protože navrhoval noční hlídky. Míla rád hledal, 
protože se od táty dozvěděl, kde je Údolí. Petr byl rád vedoucí skupiny dětí. Klára měla 
s sebou mapy a v nich hledala. 
Kniha vypráví o skupině dětí, které odhalovaly tajemství. Ten den přinesl Petr do školy 
nečekanou zprávu, že byla jejich klubovna vykradena. Když se sešli, viděli, že několik knih 
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chybí. Petr objevil ve své schránce jednu ze ztracených knih. Knížka byla nepoškozená, ale byl 
k ní přiložen lístek. Když to vyluštili, věděli, kam mají jít. Vydali se na dobrodružnou cestu po 
řece. Na plánku bylo zakresleno, kde se mají utábořit. A hned začali hledat, čím by zapálili 
oheň. Ráno se vydali dál, uplavali sotva pět kilometrů, museli přenášet kanoe, protože tam 
byla mělká voda. Celá cesta trvala jeden týden. 

Osada Havranů 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1982. 
Počet stran: 124 
Autor: Eduard Štorch 
Ilustroval: Zdeněk Burian 
Literatura: historická 
Knihu jsem četl jeden měsíc. Je zajímavá tím, že to je o pravěkých lidech, 
příběh je z mladší doby kamenné. 
Názvy kapitol: V havraním rodě, Lupiči, Zmařený úklad, Smír, Nová 
srážka, Sokolí oko, Věrné bratrství, Bystrý havran. 

Kniha je určena pro čtenáře od devíti let. Doporučil bych ji Martinovi, protože by mu to 
pomohlo v učení. Líbila se mi, protože jsem si chtěl přečíst něco o pravěku. 
Charakteristika postav: Kňučák je chytrý, protože věděl, jak velkou část obilí má rozdělit. 
Divous byl nabručený, protože byl nespokojený s obilím. Veveřice je chytrá, věděla, jak co 
uvařit. Sachem byl spravedlivý, protože spravedlivě rozděloval obilí. Pes Hafaj byl chytrý, 
věděl, kam se má schovat. Vlčice byla pracovitá, sbírala každý den lesní plody. 
Jednoho dne se probudí hlídka, zapiští na píšťalu, aby všechny probudila. Po probuzení se 
všichni nasnídali placek, po snídani šli všichni dělat svoji práci. Divous šel nasbírat chvojí na 
zátop. Večer ale, když vyšel ven, ho zkoulovali děti. Kdyby Divous byl v plné síle, tak by děcka 
rozehnal. Protože byl rozespalý a do práce se mu nechtělo, nejdřív snědl dvě placky. Když mu 
jeho žena přinesla další placku, tak ji vzal a zahodil ji do sněhu. Pes Hafaj ji našel a když ho 
uviděl Divous, tak se po něm ohnal, ale pes se skrčil a Divous ho netrefil. Pes se rozeběhl 
a běžel k náčelníkově chýši. 

Povídání s liškou 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1978. 
Počet stran: 151 
Autor: fotograf – Jaroslav Holeček, text – Daniela Fischerová 
Literatura: vyprávění 
Kniha je zajímavá tím, že byly nejdříve nafoceny fotky ze života lišky 
a potom napsán příběh, kdy si jakoby povídá fotograf s liškou. 
Kniha se mi líbila, protože jsem se dozvěděl spoustu nových věcí ze 
života lišky. Doporučil bych ji všem, konkrétně Tomášovi, protože si 
myslím, že ho zajímají zvířata. Je určena pro čtenáře od osmi let. 

Četl jsem ji čtrnáct dní. 
Názvy kapitol: O výprasku, z kterého nakonec nic nebylo, O mláďátkách - povídání z první 
krabice, Samá voda – povídání z druhé krabice, Útěk – povídání z třetí krabice, Lišče zmizelo 
– povídání ze čtvrté krabice. Jedná se o vyprávění pana fotografa, který se při čekání na 
nejlepší fotky seznámil s jednou liškou a její rodinou. Fotil ji pak často a k fotkám se vázaly 
příběhy, které on spolu s liškou zažili. Fotograf měl dva syny a těm to pak celé vyprávěl. 
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1. krabice: Je o tom jak se mu podařilo vyfotit liščí děti a jak si povídá s liškou, co to dá práce 
ty děti uhlídat, a co všechno je musí naučit. 
2. krabice: Je o tom, jak se liška vypravila sehnat mláďatům něco na zub a oni na ni měli 
čekat v noře. Jenže lišce se nedařilo, jak by si přála, a na lovu se zdržela a zastihla ji bouřka. 
Rozvodnil se vyschlý potok a ona se nemohla dostat zpět k liščatům a měla hrozný strach, že 
se v noře utopí. Proto nevěděla ani jak, ale přeplavala potok a dostala se k mláďatům, která 
byla naštěstí v pořádku. 
3. krabice: To se liška vypravila na lov až nebezpečně blízko k lidským obydlím. Tam se ji 
podařilo zakousnout slepici, ale bohužel ji vyčenichal pes, když se vracela s úlovkem. Slepici 
pustila, snažila se zmást stopu, a rychle prchala směrem k noře, kde měla druhý východ 
a podařilo se jí utéct i s liščaty. Měli ten den štěstí, protože déšť smazal jejich stopy. 
4. krabice: Lišče jménem Šíša bylo strašně zvědavé. Vzdálilo se od nory a zabloudilo a bylo 
celou noc samo v lese. Potkalo jelena, ale taky nebezpečného rysa, nebo kunu. Potom se mu 
podařilo ulovit křečka a zahnat tak hlad a najednou poznal čtyři stromy a to jejich údolí. Byl 
strašně rád, že našel mámu a sourozence a taky byl hrozně pyšný na to, co dokázal, a máma 
se divila, že ho za to ani nevytřásla z kožichu. 
Charakteristika postav: Liščata jsou zvědavá, protože vylézala z doupěte, liška byla uhoněná, 
protože musela chodit pro slepici. Fotograf je houževnatý, fotografoval i v dešti. 

Klapzubova jedenáctka 
Autor: Eduard Bass 
Ilustrátorka: Jarmila Čapková 
Počet stran: 114 
Nakladatelství: Státní nakladatelství dětské knihy 
Místo a rok vydání: Praha roku 1963 
Knihu jsem četl jeden týden. Doporučil bych ji Michalu Makešovi, 
protože hraje fotbal. Je určena dětem od deseti let. 
Literatura: humorný příběh 
Kniha se mi líbila a zaujalo mě, jak Klapzuba žil s jedenácti syny. 

Je zajímavá tím, jak je cvičil na fotbal. 
Charakteristika postav: Klapzuba byl chudý chalupník, chytrý a moudrý a ani peníze ho 
nezměnily. Nejstarší Honza byl hrozný čahoun, a tak byl v bráně, dva nejmladší synové 
Frantík a Jura byli drobní a mrštní, šli tedy na křídla. 
Starý Klapzuba měl jedenáct synů a byl tak chudý, že nevěděl, co s nimi, a tak je začal 
trénovat na fotbal. Trénovali velice tvrdě, a když se Klapzubovi zdálo, že už jsou dost dobří, 
zajel do Prahy a přihlásil je do mistrovství. Byli zařazeni do třetí třídy a všechny zápasy 
vyhráli, nakonec Klapzubova jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122 : 0. 
Maminka si myslila, že už jim to trápení končí, ale starý Klapzuba prohlásil, že jim to teprve 
začíná. Teď když jsou nejlepší v zemi, musí být nejlepší i ve světě, a tak vyrazili do Barcelony. 
Kde si Klapzuba poradil s tím, že jeho kluky chtěli vyřadit ze zápasu nečesným zákrokem a na 
zápas je oblékl do kaučukových krunýřů a vyhráli zápas neskutečným poměrem 31 : 0. Když 
hráli v Anglii, dal k němu král do učení svého syna. Pak se ještě vypravili do Austrálie na 
poslední zápas. Ten taky vyhráli, ale na zpáteční cestě lodí se dostali do bouře a ztroskotali. 
Ale Klapzuba opět vytáhl ten obrovský kufr s kaučukovými obleky, všichni si je nandali a 
nafoukli a zachránili se na ostrově lidožroutů. Tam museli zápasit o své životy a nakonec se 
zachránili útěkem. Uprostřed Tichého oceánu je pak našli, jak hrají s otcem vodní polo, aby 
nevyšli ze cviku. 
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Rozkazy z éteru 
Vydalo nakladatelství Sfinga Ostrava v roce 1992. 
Počet stran: 142 
Ilustrace: Teodor Rotrekl 
Autor: J. M. Troska 
Názvy kapitol: Záhadná loupež, Tajemství Atlantidy, Proč zanikla 
Atlantis, Lebka a kniha, V domácnosti hydronautů, Lodivod ze záhrobí, 
V polární noci, Amundsen, Svět volá, Nesnáze začínají, Učeň nad 
mistra, Chvíle beznaděje, Tajemná vražda, Výměna generace, Koňská 
hlava, Kam prchnout?, Kamarád v nouzi, Loď na východ, A opět koňská 
hlava, Stěny naslouchají, Tajemství triedru, Slavnost na rovníku, Zaživa 

v pekle, Dobří ďáblové. 
Kniha je pro čtenáře od dvanácti let. 
Literatura: vědecko-fantastická (sci-fi) 
Knihu bych doporučil Martinovi, protože se mu líbí fantazie. Četl jsem ji jeden měsíc 
s přestávkami. Líbila se mi, protože je v ní plno záhad naší planety. 
Charakteristika postav: Profesor Charni byl přírodovědec. Lékař se zajímal o antropologii. 
Pavel rád řešil záhady. Amundsen je polární cestovatel. Nemo je kapitán Nautila a průvodce 
po všech záhadách. 
Anglický parník se vracel z Austrálie do Londýna. Cestují na něm kromě posádky i profesor 
Charni a Pavel. Bohužel se vrací bez zboží, protože všechno bylo ukradeno neznámými 
kovovými tvory. Jednoho se jim podařilo zajmout a uvěznit ve skladu, ale sám vybuchl. Celou 
škodu uhradil kapitán Nemo. Nemo pomocí světla provázel výpravu podmořskou hladinou 
po stopách Atlantidy a tam se opět setkávají s kovovými tvory - hydronauty. Podařilo se jim 
získat lebku pro antropologické studium a vzácnou knihu – důkaz o vysoké kultuře pravěké 
Atlantidy. Kniha se ale rozpadla. Lebka zřejmě patřila Kyklopovi. Nemo je dál provází po 
mořském dně na palubě ponorky Nautilus. Pod Grónskem se setkávají s Amundsenem, který 
tam díky vlastnímu slunci, jak říká zdroji světla a tepla, vytvořil příjemné místo k žití, plné 
zvěře a rostlin uprostřed ledu. 

Pohádka o stéblu, bačkoře a měchýři 
Autor: Kamil Bednář 
Ilustrace: Marie Bognerová 
Vydalo Státní nakladatelství dětské knihy v Praze roku 1957. 
Počet stran: 54 
Kniha je pro čtenáře od sedmi let. 
Charakteristika postav: Bačkora je stará a vetchá, ale dobrák 
a obětavá, už dosloužila. Stéblo je hubené, dříve neslo klas, 
ale vysypalo se a nyní je k ničemu. Měchýř je baculatý, 

posměváček, bez srdce, pyšný a nadutý, líný a vychytralý. 
Bačkora už dosloužila a tak byla vyhozena, ale ví, že je někde země blažených, kde vše je 
samý smích, kde nikoho nic nemrzí a nikdo nikdy neslzí, kde bačkora i stará prožívá věčná 
jara. A tak se tam vypraví. Po cestě narazí na stéblo přes cestu a vezme ho s sebou, protože 
v té zemi se i stébla hubená mohou cítit blažená. Potom potkají měchýř a i toho se bačkoře 
zželí a vezme ho s sebou. Po cestě narazí na potok a stéblo ani bačkora neumějí plavat a tak 
oba prosí měchýř, aby je on plavec převezl na druhý břeh. Měchýř jim odmítá pomoci 
a poradí jim, že má bačkora přejít po stéblu. V půli potoka se stéblo ale zlomí a bačkora 
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spadne do potoka. Měchýř se tak dlouho směje, až praskne a tak je konec lumpa 
posměváčka. Bačkora se ale neutopí, ale plave i se stéblem až do země blažené. A kde ta 
země leží, kde? Vy nevíte? Nu přece zde! Jenom se rozhlédněte, jak v lidských srdcích kvete! 
Knihu bych doporučil těm, co mají rádi básničky, konkrétně Marii, protože si myslím, že se jí 
líbí pohádky. Je pro mě zajímavá tím, že ji četla prababička mé babičce. 
Literatura: pohádková poezie 
Knihu jsem četl jeden týden. 

 

Michal Zumr 

Krtek a sněhulák 
Napsala Hana Doskočilová 
Ilustroval Zdeněk Miler 
Žánr: pohádky 
Nakladatelství: Albatros, Praha 1998 

Když napadl sníh, krtek si postavil sněhuláka. Hrál si s ním a sáňkoval. Když bylo jaro, 
sněhulák začal roztávat. Krtek zavolal psa záchranáře a spolu ho zachránili. 
Knihu jsem četl jeden den. Má 35 stran. 
V knize vystupuje krtek, sněhulák a pes. 
Rok vydání: 1998. Kniha je určena pro čtenáře od šesti let. 
Líbí se mi, že je v ní hodně obrázků. Je zajímavá, že tu vystupuje pes záchranář. 
Pes je hodný, protože zachránil Sněhuláka. Krtek je hodný, protože zachránil Sněhuláka. 
Knihu bych doporučil Honzovi, protože je dobrodružná. 

Dědeček Večerníček 
Vydalo Ottovo nakladatelství v Praze roku 1993. 
Počet stran: 95 
Autor: Jozef Pavlovič 
Ilustroval: Ladislav Čapek 
Druh literatury: pohádky 
Počet kapitol: 20 
Knihu bych doporučil svým kamarádům, protože je pěkná. 
Knihu jsem četl dva týdny, jsou v ní příběhy o čtyřech ročních 
obdobích a každé období má pět kapitol. 

Jaro: Jarní únava, Dědečkova strašidla, Dědečkova střecha, Jarní onemocnění, Ta nejlepší 
hvězdička. 
Léto: Jak si s dědečkem zašpásovaly houby, Nejdelší letní den, Jak dědeček vyléčil zahrádku, 
V největším vedru, Dědečkova bohatá úroda. 
Podzim: Jak se dědeček vypořádal s vlkem, Jak byl dědeček proti výměnnému obchodu, 
Podzimní pláč, Jak dědeček rozdělil podzimní práce, Podzimní listy. 
Zima: Živý sněhulák, Dědečkův komín, Jak liška chtěla napsat knihu, Jak dědeček Večerníček 
zabil dvě mouchy jednou ranou, Vánoce. 
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Dědeček měl spoustu zvířátek, a protože na ně byl hodný, tak mu zvířátka se vším ráda 
pomáhala. Měl pejska Hafíka, kočičku Polárku, berana Oriona a kozu Lyru. 
Líbí se mi první kapitola, jak zvířátka pomohla dědečkovi, když připravoval po zimě zahrádku. 
Když už byl od rytí záhonku unavený, sedl si a usnul, zatím pejsek s kočičkou poprosili krtka, 
aby záhon doryl, kohout a slepice ho pak uhrabali a dědeček, když se probudil, záhon zasel, 
ale zase usnul, a tak ho nezalil. Naštěstí začalo pršet, tak se záhon zalil sám a ze zvířátek 
i dědečka jarní kapky smyly jarní únavu. 

Bob a Bobek 
Napsal: Pavel Šrut 
Ilustroval: Vladimír Jiránek 
Kniha je pro děti od šesti let. 
Byla vydána v nakladatelství Albatros v Praze roku 2001. Má 
62 stran. 
Doporučil bych ji všem klukům. 
Bob a Bobek se stali truhláři. Vzali si všechno nářadí, dřevo 
a hřebíky a pletivo. Vydali si postavit králikárnu. 
Kapitoly: Bob a Bobek z klobouku, truhláři, zahradníci, v zoo, 

natírají v restauraci, na horách, bojují, na pasece. 
Knihu bych doporučil Gábinovi, myslím, že by se mu líbila. 
Bob i Bobek jsou hodní, protože všem pomáhají. Lupiči Lojza a Franta jsou zlí. 
Knihu jsem četl šest dní. Je zajímavá tím, že králíci pomáhají všem. Líbila se mi, navíc jsou v ní 
pěkné obrázky. 
Bob a Bobek postavili ptáčkům hnízdo a sobě králíkárnu. Králíci pomohli v ZOO čistit slona 
a viděli i tygra. Taky jeli na lodi, kterou pomalovali kytičkami. Kapitán se nejdřív zlobil a chtěl 
je dát na pekáč, ale dopoadlo to dobře, protože mu přišla gratulace za nejhezčí parník. 
Kuchař je pustil na loď a oni mu ujeli. 

Povídání o pejskovi a kočičce 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1984. 
Počet stran: 120 
Autor: Josef Čapek 
Ilustroval: Josef Čapek 
Druh literatury: pohádky 
Doporučil bych ji mladším spolužákům, třeba Petrovi 

a Martinovi. 
Knihu jsem četl dva týdny. 
Kapitoly: Jak myli podlahu, Jak si pejsek roztrhl kaťata, Jak to bylo na Vánoce, Jak psali 
děvčatům do Nymburka, O pyšné košilce, O klucích z Domažlic, Jak si pejsek s kočičkou dělali 
k svátku dort, Jak našli panenku, která tence plakala, Jak hráli divadlo a Na Mikuláše co bylo. 
Nejvíc se mi líbila kapitola o tom, jak si pekli dort. Říkali, že když do něj dají sto dobrot, bude 
stokrát lepší, proto do něho dali myš, rybu, kosti a spoustu dalších dobrot, které mají psi 
a kočky rádi. Když dort upekli, dali ho vychladnout a šli pryč. Ale našel ho zlý pes a celý ho 
snědl a pak mu bylo moc špatně. Kočička i pejsek nakonec byli rádi, že ten dort nejedli a není 
špatně i jim. 
Pejsek a kočička jsou hodní. Hráli dětem divadlo, a když našli v trávě panenku, starali se o ni. 
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Velký pes je zlý, protože jim snědl dort. 
Kniha je zajímavá tím, co všechno pejsek a kočička dokáží. Je hezká a legrační tím, jak se snaží 
napodobovat to, co dělají lidé. Doporučil bych ji Petrovi a Martinovi, protože mají rádi 
zvířátka. Četl jsem ji dva týdny. 
Kniha je určena pro čtenáře od osmi let. 

Příhody malého Kořínka 
Autorka: Ljuba Štípalová 
Ilustrace: Zdeňka Krejčová 
Vydalo nakladatelství Olympia v Praze roku 2000. 
Počet stran: 75 
Knihu jsem četl čtyři dny. Doporučil bych ji Lukášovi, myslím, 
že by ho zaujala. 
Hlavní postavou je Kořínek. Je hodný, protože pomáhal všem 
ostatním. Žalud je zlý, protože kope do všeho, co má v cestě. 
Kniha patří mezi pohádky. Je zajímavá tím, jak se z malého 

kořínku stane krásný keř. 
Kniha je pro čtenáře od pěti let. 
V lese rostly houby, leželo listí a jehličí za stromů. U jedné houby se zvedl list a pod ním byl 
kořínek, který tam spal. Houby ho vzaly do svého domu a tam mu připravily postel. Jeden 
Houbík u něj pořád seděl a potom další namíchal lektvar a Kořínek ho vypil. Všichni ho chtěli 
vidět. V zimě Kořínek usnul a probudil se na jaře. Kolem mu všichni ukázali, jak to dělají 
houby, aby rostly. Nikdo nesbíral žampiony a tak Houbík jmenem Pačerka vyrobil ceduli 
„Žampióny jsou jedlé.“ Potom z Kořínka vyrostl krásný keř a Houbíci se na něj chodili dívat. 

Sluneční hroch Oranžoch 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2004. 
Patří mezi pohádky. 
Počet stran: 84 
Ilustrátor: Karel Řepka 
Autor: Miroslav Adamec 
Hroch je hodný, protože všem pomáhá. Lovci jsou zlí, 

protože loví hrochy. Opička je hodná, protože zachránila hrocha před lovci. 
Knihu bych doporučil kamarádům Davidovi a Tomášovi, protože mají rádi zvířata. Je určena 
pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji dva týdny. Má 40 kapitol: 
Jak Oranžoch vyhasl, Jak Oranžoch ztratil přátele, Jak se z řeky stal sirup, Jak se pilot vrtulníku 
divil, Jak se z Kolibra stal kolibřík, Kdo nakonec knokautoval velkého krokodýla, Jak se Hroška 
rozhodla najít Oranžocha, Jak se chtělo stát slůně slunečním slonem, Kdo přispěchal 
Oranžochovi na pomoc jako první, Jak antilopa pomohla najít Oranžochovi obzor a prozradila 
mu, co se za ním skrývá a další. 
Zlí lovci ulovili hrocha Oranžocha a vzali ho do sítě. Pověsili ho pod vrtulníkem. Opičák vzal 
pistoli a namířil na ně, aby Oranžocha pustili. Oranžoch spadl na zem i se sítí. Lovci to poté 
zkusili v džípu, ale hroch Oranžoch jim ho rozsedl. Lovci utekli strachy do lesa a džíp tam 
nechali. Hroch se mohl konečně pořádně vyspat a i opička se vyspala. Druhý den odpoledne 
had napadl opici, ale ona stačila utéct. Poté had zaútočil na ptáčka, ale toho zase zachránil 
hroch. V knize jsou velmi hezké obrázky. Také proto se hezky čte. 
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Malý mysliveček 
Knihu vydalo nakladatelství Lípa ve Vizovicích roku 1997. Má 79 stran. 
Autorka: Anna Ziegloserová 
Ilustroval: A. L. Salač 
Literatura: příběh s dětským hrdinou 
kniha je zajímavá tím, že malý mysliveček pořád něco zkoumal. 
Doporučil bych ji Davidovi, protože rád čte takovéto zajímavé knihy. 
Je určena pro děti od šesti až sedmi let. Četl jsem ji týden. 
Kniha má deset kapitol: Mirek si představuje, Nehoda, Hadí král, 
Potrestaná rozpustilost, Návštěva, Mirkovo tajemství, Dobrodružství, 
Tajná výprava, Nebezpečná jízda. 

Mirek bydlel v myslivně s maminkou, tatínkem, babičkou a služkou Lenkou. Měl taky pejsky 
Reka, Boje a Juka i kotě. Kotě vzal domů a pomaloval ho barvami, aby nebylo bílé. Tatínek 
mu nadával, jenže Mirkovi se namalované kotě líbilo, Nakonec ho šel umýt, ale kočky nemají 
rády vodu, proto mu uteklo a přitom všechno, i postele, zašpinilo. Mirkovi rodiče vynadali 
a on utekl. Všichni ho hledali, ale nikde nebyl. Pak Boj vlezl do boudy a vytáhnul ho. Spolu 
s ním vylezl i Juk a Rek. Všichni byli rádi, že se našel a už se na něj nezlobili. 
Kniha se mi líbila, protože kluci dali před barák necky s hadem a pak zaklepali. 
Mirek je hodný, protože šel pomoct tatínkovi. Eva je kamarádská, protože pomáhala Mirkovi. 
Babička je starostlivá, protože se strala o Mirka, když byl nemocný. 

Mravenci se nedají 
Autor a ilustrátor: Ondřej Sekora 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2003. 
Žánr: dobrodružná pohádka 
Kniha má 84 stran. 
Ferda je hodný a šikovný, pavouk je zlý, šnek je velký 
pomocník. 

Kniha je zajímavá tím, co mravenci všechno dovedou. Líbilo se mi, jak proti sobě mravenci 
válčili a pak černí mravenci utekli před hnědými. 
Knihu bych doporučil Matoušovi, protože má rád knihy o zvířatech. Je pro čtenáře od šesti 
let. Četl jsem ji jeden měsíc. 
Kniha má 31 kapitol: Ferda se dá do práce, Co bylo vidět oknem, Setkání s nepřáteli, První 
boj, Co nyní Ferda uviděl, A co Ferda neuviděl, Kdo to v mraveništi vyhrál, O slavném tažení 
lesem, Velké zavodění začalo, Kdo ještě zůstal v mraveništi a další. 
Ferda každé ráno vylezl ze skrýše a myl se rosou, ale jedno ráno bylo všechno jinak. Když vezl 
Ferda mravenčí vajíčka na procházku, tak na něj volali broučci, že je někdo za vozem 
a najednou se objevil se před ním cizí mravenec, kterého ještě Ferda nikdy předtím neviděl. 
Měl divně pokroucená tykadla, a když mluvil, divně kroutil obličejem a měl velikánské zuby. 
Vůbec se mu nelíbil, a proto si na něj dával pozor. Pořád mu chtěl pomáhat s vajíčky 
a najednou jedno sebral a upaloval s ním pryč. Jenže Ferda dával na cizího mravence pozor 
a hop, skočil po něm, vajíčko mu sebral a cizí mravenec utíkal rychle pryč. Ferda za ním ještě 
křičel. Žížala Ferdovi řekla, že chtěl zase ukrást vajíčko a udělat si pak z mravenečka otroka 
a zalezla nazpátek do země. 
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Žofka 
Napsal Miloš Macourek. 
Ilustroval Adolf Born. 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2000. 
Kniha má 106 stran. Patří k literatuře pohádkově – dobrodružné. Je 
zajímavá tím, že Žofka může lítat. Doporučil bych ji Matoušovi, protože 
má rád zvířata. Četl jsem ji jeden měsíc. Je určena pro děti od pěti let. 
Žofka je hodná, protože pomáhá kamarádům. Paní ředitelka je hodná, 
protože nebyla na děti zlá. 
Kniha má sedm kapitol: Jak Žofka pořádala maškarní ples, Jak Žofka 
pořádala sportovní den, Jak Žofka uspořádala slavnostní představení, 

Jak Žofka dosáhla mravní převýchovy, Jak Žofka zachránila pana Levharta, Jak Žofka zavedla 
ochranné zbarvení, Jak Žofka umožnila panu Mrožovi cestu na sever. 
Zoologická zahrada není vlastně zahrada, neroste tam žádná zelenina, ale mládata zvířat. 
Vypadá spíš jak činžák pro zvířata. Žofka Orangutanová byla rozpustilá, a tak si ji paní 
ředitelka zavolala k sobě a řekla jí, ať nezlobí. Jenže Žofka ji neposlechla a řekla zvířátkům, že 
si udělají maškarní ples, protože paní ředitelka taky na nějaký jde. Žofka si půjčila u Pelikánů 
zobák, u Zubrů rohy, od Mrože knír a od Supů křídla. Tučnák Emil si půjčil pštrosí nohy 
a křídla od Netopýra, Karolína Myšová si půjčila tulení ocas a žirafí krk, Standa Klokan si půjčil 
roh od Nosorožce, jen na kamaráda Květoslava Slona nemohli žádnou masku sehnat, tak byli 
smutní. Ale pak si Žofka vzpomněla, že v ředitelně viděla paruku, co tam zapomněla paní 
ředitelka. Tak ji dala Slonovi, Bořivoj Panda má půjčenou hřívu od pana Lva. Zažijou spoustu 
legrace. Když se vrátila paní ředitelka, málem omdlela. Hned věděla, že za to může Žofka, 
a tak jí vynadala. Museli všechno vrátit zvířátkům, jen paní Pandová vyprala hřívu pro Lva, ale 
ta se srazila a málem to špatně dopadlo. Ještě že Žofka vyměnila hřívu u paní pokladní a Lev 
Bořivoje pustil a celá parta byla zase pohromadě. 
Kniha se mi líbila, protože Žofka pomáhá všem. 

Příhody včelích medvídků 
Knihu vydalo nakladatelství Albatros, a.s. v Praze roku 2002. 
Počet stran: 83 
Autor: Jiří Kahoun 
Ilustroval: Ivo Houf 
Knihu jsem četl dva měsíce. Je určena pro děti od pěti let. 
Obsahuje 26 kapitol, například Zpráva, Lítavá, Dlouhá, 
Počitavá, Zvonivá, Broukavá, Kejchavá, Sluníčková, Zlobivá. 
V knize vystupují Brunda a Čmelda. Brunda je zlobivý, protože 
pořád neposlouchal. čmelda je hodný, protože sbíral med. 

Jeden den ráno svítilo sluníčko, a tak řekli čmeláčkové mamince, že půjdou ven. Maminka se 
jich zeptala, jestli vědí, co čmeláčci nemůžou. Čmelda jí řekl, že nesmí lítat vysoko, že by je 
tam sezobli ptáci. Brumda zase řekl, že ani ne moc nízko, že by se tam taky něco mohlo stát. 
Letěli a viděli mravence, a tak je začali počítat - každý z jedné strany. Pak do sebe dva 
mravenci narazili a hádali se, kdo za to může. Čmeláčci přestali počítat a letěli k nim na zem. 
Brumda ukazoval na mravence, který to zavinil. Jenže mravenec zakřičel, že ten včeloun nic 
neviděl a pustil se do Brumdy. Ostatní mravenci se k němu přidali, začali je štípat a kousat. 
Čmeláčci volali o pomoc, až vylezla z mraveniště mravenčí královna a zakřičela, co se tam 
děje a proč nepracují. Mravenci to svedli na čmeláky, ale ti se bránili, že za to nemůžou. 
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Jenže mravenci se na ně zase rozběhli. To už Čmelda s Brumdou na nic nečekali a vyletěli ani 
ne vysoko, ani ne nízko a letěli honem domů za maminkou. 
Žánr: pohádka 
Knihu bych doporučil Matoušovi, protože má rád včely. Je zajmavá tím, že se medvídci 
vždycky zachrání. Líbilo se mi, že všichni všem pomáhají. 

Na Chlumku 
Napsal: Alois Jirásek 
Ilustroval: Mikuláš Aleš 
Kniha má 37 stan. Vydalo ji nakladatelství Albatros v Praze 
roku 1983. 
Charakteristika postav: Přemysl Otakar II. je správný 
panovník, protože nechal vystavět města. Starý vladyka je 

hodný, pomáhal bránit tvrz. Zdislav je statečný, šel bojovat. Braniboři jsou zlí, protože 
vypalovali vesnice a všechno zničili. 
Knihu jsem četl jeden týden. Líbila se mi, protože se v ní píše, jak se dřív bojovalo a žilo. 
Chlumek je tvrz, která stála před šestisty lety, opodál byla jen malá vesnička. Tvrz byla na tu 
dobu hodně pevná. Starý vladyka chodil často s vnukem Janem a pozorovali, jak se ohně 
kolem nich nevzdalují, ale přibližují. Jan se bál o svého tatínka Zdislava, který byl bojovat ve 
válce a s sebou si vybral pět statných mužů ze dvora a vsi. Starý vladyka osaměl ve tvrzi 
s Janem, protože jeho maminka byla už dlouho mrtvá. Starý vladyka uložil rodinný poklad do 
bezpečné skrýše, bál se o něj víc než o vlastní. Proto byla brána pořád zamčená a most 
vytažený. Jednou přišli na tvrz ubozí lidé, kterým Braniborci všechno zničili. Starý vladyka 
nechával pár lidí v tvrzi, ale byla malá, tak jen muže a děti. Ostatní se museli dát na útěk. 
Nakonec se Němci dostali až k tvrzi. První útok se jim podařilo odrazit, pak začal další útok. 
Dostali se do přízemí, ale lidi se schovali do velké místnosti a podařilo se jim zachránit. Vrátil 
se i Zdislav s kořistí, kterou uloupil poraženým Braniborům. Opravili tvrz, ale pak přišel hlad 
a mor. Ale do roka všechna mela byla odvrácena. 
Kniha je určena pro čtenáře od deseti let. Doporučil bych ji Michalu Makešovi, protože se 
zajímá o rytíře. Líbilo se mi, že se vždycky zachránili. 
Žánr: příběh z naší historie 

Tatínkovy pohádky 
Napsali: Karel Jaromír Erben, Beneš Metod Kulda, Václav 
Říha 
Ilustroval: Miloslav Disman 
Vydalo nakladatelství Knihy nejen pro bohaté Havlíčkův 
Brod v roce 1997. 
Kniha má 63 stan. Je v ní sedm pohádek: Zkrocený Vodník, 

Rozum a štěstí, Dvě Maričky, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O hloupých čertech a chytrém 
ševci, Drak dvanáctihlavý, Tři zlaté vlasy děda Vševěda. 
Děj pohádky Zkrocený vodník 
Jednoho mlynáře chodil pořád do mlýna trápit vodník. Mlynář tam už ani nechtěl spát, tak 
chodil každý večer jinam, protože se vodníka bál. Jednou tam přišel tovaryš a prosil o nocleh, 
ale mlynář mu řekl, že ho tam nemůže nechat spát, že tam straší vodník, že on tam taky 
nenocuje. Ale tovaryš mu říkal, že se nebojí a že by chtěl vědět, kdo to tam straší. Mlynář ho 
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tam teda nechal přenocovat. Ve mlýně na zdi visely housle, a tak je sundal a začal na ně hrát. 
Ani si nevšiml vodníka. Ten chtěl, ať ho tovaryš naučí taky hrát. Nešlo mu to, protože měl 
křívé prsty. Tovaryš mu řekl, že mu je narovná. Vyvrtal nebozezem do sloupu díry a vodník do 
nich strčil prsty. Pak tam tovaryš zatloukl klínky, až to vodníka bolelo. Poté vzal důtky a švihal 
vodníka po zádech, až mu nakonec vodník slíbil, že už ve mlýně strašit nebude. Když ho 
tovaryš pustil, křičel na něj, že se mu za sedm let pomstí. Mlynář byl rád, že se vodníka 
zbavili, a tak tovaryšovi řekl, ať u něho zůstane až do smrti a dal mu dceru za manželku. Po 
sedmi letech se tam znovu vodník objevil, ale mlynář se nelekl a utíkal pro nebozez a začal 
zase vrtat díry do klády. Vodník se polekal, že mu chce mlynář zase rovnat křivé prsty, 
zakřičel, že už tam prsty dávat nebude a utekl. Od té doby o něm už nikdy ve mlýně neslyšeli. 
Žánr: pohádky 
Knihu jsem četl tři týdny. 
Vodník je zlý, protože strašil. Tovaryš je statečný, vyhnal vodníka. Mlynář je hodný, ale bál se. 
Na pohádkách se mi líbí, že tam vždycky všechno dobře dopadne. Knihu bych doporučil 
Honzovi, protože má rád pohádky. Knížka je pro čtenáře od sedmi let. 

Kniha plná pohádek o zvířátkách 
Knihu vydalo nakladatelství Fortuna Print v Praze roku 2003. Má 
123 stran. 
Autor: Chaudia Bartrová 
Ilustrace: Anna Kasonová 
Žánr: pohádky se zvířátky ze ZOO 
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. 
Knihu bych doporučil Gábinovi, protože má rád zvířata. Je určena 

pro čtenáře od osmi let. Četl jsem ji dva týdny. Je zajímavá tím, jak si zvířátka pomáhají. 
Líbilo se mi, jak se dokážou dohodnout a pomáhat zvířátka ze statku, lesa a ze ZOO. 
Jednoho dne se zalíbil kočičce Míně pestrý motýl. Chtěla ho chytit, ale ten motýl vyletěl na 
velký strom a kočička Mína vylezla za ním. Pak se ale bála slézt dolů. Potkala zajíčka, který 
doběhl pro pomoc na farmu. Pak všichni přišli a naskákali na sebe – nejdřiv pes Ring, zajče, 
kocour, kachna a kohout. Kočka Mína slezla po nich dolů. 
Charakteristika postav: Zajče je spravné, prtože doběhlo pro pomoc. Pes je hodný, protože 
pomohl všem ostatním. 

Křeček drží dietu 
Autorka: Lucie Danielová 
Ilustrovala: Jitka Walterová 
Kniha byla vydána v nakladatelství Albatros v Praze roku 
2003. 
Knihu jsem četl tři týdny. 
Počet stran: 135 

Je doporučena pro čtenáře od devíti let. 
Charakteristika postav: Mandy je hodná, protože si vzala domů křečka. Paní učitelka je 
správná, protože byla na děti hodná. 
Knihu bych doporučil Matoušovi, protože se mu líbí křečci. 
Jednoho dne se ve škole Mandě zalíbil křeček, který pořád běhal v kleci v kolotoči. Dostal 
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jméno Jindřich Osmý, protože se narodil jako poslední z osmi sourozenců. Paní učitelka našla 
ostatním mláďátkům domov, ale Jindřicha si nechali ve škole na učení a jako mazlíčka. To 
jméno se jí na křečkovi líbilo, protože se k němu hodilo. Líbilo se jí, jak si umí dávat do 
tvářiček jídlo, až je má úplně nacpané. Vypadal legračně tlustě. Legrační bylo i to, jak musel 
mrskat těmi krátkými nožičkami na kolotoči. Spolužák Justyn si do školy přinesl natahovacího 
pavouka, kterého dali bručet pod hadřík na tabuli. Paní učitelka Templeová ho chytila do 
sklenice a zavřela ho. Ostatní žáci si mysleli, že je mrtvý, ale paní učitelka poznala, že je 
natahovací. Dětem řekla, že se musí natáhnout a nechala si ho u sebe, že ho Justynovi vrátí 
až na konci školního roku. Pak taky hlasovali o křečkovi Jindřichovi, kdo se o něho bude 
starat o prázdninách. Dostala ho na starost Mandy a měla z toho obrovskou radost, že 
zrovna ona se bude o Jindřicha Osmého starat. 
Kniha je zajímavá tím, jak se děti ze školy uměly starat o křečka. Líbila se mi, byla legrační, ale 
i trochu poučná. Přiřadil bych ji k literatuře s dětským i zvířecím hrdinou. 

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 se mu líbí zvířata. Je 
zajímavá tím, že kos Černopírek pomáhal lidem. 
Černopírek má srandovní nápady, a líbí se mi, jak všecko dokáže 

vyřešit. Je hodný, Mlíčko a Zubka všechno vykecají, kočkour je zlomyslný, ale všichni si 
dokázali pomoct. 
Kniha má patnáct kapitol, například Bum-bác-prásk!, Koncert, Vrána k vráně sedá, Případ 
pruhovaných peřin, Zapomenuté vejce, Černopírek má problémy, Říše královny Žížaly, 
Plechopes na klíč, Pozor lev!, Konec dobrý, všechno dobré. 
Jeden den si Černopírek přivstal, protože musel udělat plán na celý den. Ale pak zjistil, že 
Zubka a Mlíčko nedokázali mlčet a všem řekli o tajném výletu. Tak vyhrabal v hnízdě deštník 
po pradědečkovi a šlo se. Řekl všem zvířátkům, že to, co vidí, je cirkus a jmenuje se Legrando. 
Divili se, že tam mají domečky na kolách a zvířátka v cirkuse žijí v klecích, to oni z parku 
neznali. Ale ani Černopírek jim nedokázal říct, proč to tak je. Viděli třeba slona, šimpanze, 
medvěda, lachtany. Moc se jim to nelíbilo, že musí být slon přivázaný na řetězu, chtěli ho 
pustit, ale on jim poděkoval, že stejně nemá kam jít. Pak se ozvalo zoufalé volání Zubky 
a Mlíčka. Černopírek zjistil, že se volání ozývá z klece, kde byl nápis POZOR! ZDE BYDLÍ ZLÝ 
LEV! Černopírek se bál, že oba skončí své životy tím, že je lev sežere. To bylo poprvé, co si 
Černopírek nevěděl rady. Pak vzduchem zasvištěla zrzavá koule a před lvem stálo kocouří 
monstrum. Byl to zlomyslný kočkour z parku. Prskal na lva, ať je pustí a zkouší to na zvířata 
z pouště. Lev z toho měl zamotanou hlavu, až nakonec ty dva pustil, tak všechno dobře 
dopadlo. Zvířátka volala slávu kočičákovi a Černopírek trochu žárlil. 
 

Správná trojka s papouškem honí záhadného lupiče 
Autor: Joachim Friedrich 
Ilustrace: Barbara Korthues 



 166 

Vydalo nakladatelství BB/art s.r.o. v Praze roku 2008. 
Kniha má 94 stran a četl jsem ji tři týdny. Má deset kapitol: 
1. V níž Samson potká kapříka, 2. V níž máma štěká, 3. V níž 
Josef zmáčkne tentonenc, 4. V níž máma vidí jen samé malé 
stopy, 5. V níž Kolísko ví, kde je v ranci tma, 6. V níž Popo něco 
slyší, 7. V níž šoupeme rytířem, 8. V níž kravaták neví, jestli 
nemá držet zobák, 9. V níž Kolísko přistane na bleskovce, 
10. V níž tlustý bratranec Franci je trochu za hlupáka. 
Je to detektivní příběh pro děti. 
Charakteristika postav: Bleška, Leo a Samson jsou hodní, ale 

neposlouchají. Josef je hodný, pomáhá dětem. Paní ředitelka je přísná a Franc je zlý, protože 
je zloděj. 
Knihu bych doporučil Honzovi, protože má rád napínavé příběhy. 
Knížka je napínavá, ale líbilo se mi, jak kamarádi dokážou najít zloděje. Je pro čtenáře od 
devíti let. 
Tři kamarádi – Bleška, její papoušek Kolísko, Leo a Samson - si jednou zase chtěli odpolednet 
hrát ve škole, protože Bleščina maminka je ředitelkou, ale nesmí o tom vědět. Chtěli si hrát 
v tělocvičně na rytíře, to vždycky postavili staré brnění doprostředka tělocvičny a strefovali 
se do něj míči. Mají tam brnění, protože mají školu ve starém zámku. Jenže bylo zamčeno, 
paní ředitelka našla Blešky klíč. Tak si bude zase muset sehnat nový. Prolezli přes vodní 
příkop, ale Samson spadl do vody a pak jim říkal, že viděl kapříka. Když se usušil, hledali 
otevřené okno. Našli okno do sklepa rozbité, tak tam vlezli a viděli tam stopy, které je 
dovedly až k otevřenému trezoru. Tak si řekli, že to byl zloděj, proto to šli říct školníkovi 
Josefovi. Byl to jejich kamarád, přišla tam i ředitelka, a tak jí to řekli a ona se zlobila, co tam 
děti dělaly a že tam vůbec lezly, že musí zavolat policii. Jenže zatím Bleška, Samson, Leo 
a Josef taky pátrali a Vypátrali, že zloděj byl Josefův bratranec Franc, ale našel tam jen 
dědečkovu závěť. Nakonec tedy všechno dobře dopadlo. 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 
Autor: Václav Čtvrtek 
Ilustroval: František Skála 
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze 1979. 
Charakteristika postav: Hajný Robátko je hodný, protože má rád zvířátka 
a stará se o les. Jelen Větrník mu pomáhá. Josefka je pracovitá, 
pomáhala Robátkovi. Kotrč je zlý pán z velkého domu, je malý a tlustý, 
chtěl zničit les. Bonifác je vodník, byl nejdřív zlý a jmenoval se Barbora, 
ale pak jim pomáhal. Hrombác je zlý medvěd, kácel stromy. 
Kniha je pro začínající čtenáře od sedmi let. Doporučil bych ji těm, co 

mají rádi zvířátka, například Tomášovi. Je zajímavá tím, jaké příhody zažil hajný Robátko. 
Je to dobrodružná knížka pro děti. 
Líbilo se mi, jak si Robátko poradil s Kotrčem. 
Kniha má 124 stran, četl jsem ji tři týdny. Má třináct kapitol: Jak Robátko odešel z lesa do 
lesa, Jak medvěd Hrombác kácel a pak zase sázel, Jak pan Kotrč poslal krtky, Jak si Josefka 
natrhala divnou svatební kytici, Jak pan Kotrč zasedl celou hájovnu, Jak se s Josefkou málem 
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 svatební, Jak lišce Metýnce udělali hanbu, Jak se pan Kotrč vrátil od 
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třetího moře, Jak se pan Kotrč odkutálel. 
Jednou se Robátko rozhodl, že si upeče buchty. Zadělal těsto, pak je dal do trouby péct 
a Větrníkovi řekl, ať přifoukává pod oheň. Chtěli pak pozvat Josefku. Zatím Josefka doma 
upekla voňavoučký buchty do zlatova upečený a rozhodla se jich pár donést do hájovny 
Robátkovi. Ale když šla lesem, cítila kouř a nakonec viděla, jak se z celé hájovny valí hustý 
černý kouř jako z udírny a vedle hájovny je Větrník a Robátko, který řekl Josefce, že pekl 
buchty. Pak si dali buchty na mísu a vůně z nich šla celým lesem. Ucítil ji i medvěd 
Hromburác a rozběhl se do hájovny. Zakřičel, že buchty jsou jeho, ale Josefka a Robátko ho 
neslyšeli, měli oči jen pro sebe. Nakonec se rozběhl, vrazil do hájovny, až Josefka přistála 
Robátkovi v náruči. Medvěd si odnesl buchty a Josefka zůstala u Robátka jako hospodyňka 
a měli se dobře. 
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