
Pro děti, které si rády přečtou příběhy o zvířatech a se zvířaty 

 

 

Drobná obrázková knížka vypráví půvabný příběh zeleného dráčka s velkýma červenýma očima,  

který se narodil v prasečím chlívku. Jednou ráno se šlo malé děvče se svým bratrem podívat na jejich 

prasnici, a co nevidí? Kromě právě narozených deseti selátek u ní stojí i malý dráček. Prasečí matka 

ho však odmítne uznat za svého a nechce ho ani krmit, a tak dětem nezbývá, než se o něj postarat.  

 

Jak může myška dostat velké jablko do svého malinkého obydlí? Nezbude jí nic jiného, než si najít 

jiné, o něco větší bydlení. Všechny domečky, které cestou potká, ale už mají svého nájemníka. Jak její 

putování za novým domkem dopadne, to se dozvíte v knížce. 

 

Když husa Líza zjistí, že na vánočním stromě chybí hvězda, vydá se na dlouhou cestu, aby z oblohy 

uloupla jednu zářící hvězdu. Je jí jedno, jak dlouhé bude její putování, ona se nevzdá! A na konci 

knížky čeká na ni i na její kamarády ze statku překvapení. 



 

Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s ostatními bratranci  

a sestřenicemi. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci a sestřenice říkali Kamil-knihy 

svačil nebo zoban-křupan a knihomol. Co se kvůli tomu Kamil natrápil! A pak přišel slavný den 

společného odletu. Co si jen Kamil počne? 

 

Vyprávění o nepatrné epizodě v životě kočky Mňauky, která se v den, kdy poprvé napadne sníh, vydá 

ven na zahradu. Toho rána se jí přihodí hned několik podivných věcí. Začalo to tím, že si na mamince, 

která připravovala dětem do školy svačinu, ne a ne vymňoukat, aby jí konečně otevřela a pustila ji 

ven do zahrady. A když se jí pak podařilo najít ve sklepě pootevřené okýnko, kterým prolezla, 

nestačila se divit. 

 

Kniha uznávané spisovatelky Ivony Březinové si klade za cíl zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí  

a podporovat čtení s porozuměním. Text doprovází půvabné ilustrace Lucie Dvořákové. Stalo se vám 

někdy, že jste po něčem hodně toužili, a nedostali jste to? Tak přesně to se přihodilo Natálce. Moc  

si přála mobilní telefon, s nímž by si povídala, když na ni dospělí nemají čas. Jenže místo mobilu 

Natálku čeká daleko větší překvapení. Jednoho dne jí totiž na okno přiletí malý žlutý ptáček… 



 

Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech, zeleném žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi 

Žbluňkovi, potěšilo čtenáře nejen v zemi svého vzniku, ale i u nás. Kdo by si tedy znovu rád nepřečetl 

o drobných příhodách a patáliích, které potkaly oba přátele, když se na jaře probudili ze zimního 

spánku. Třeba právě o tom, jak hledali ztracený knoflík, jak se koupali v řece, jak pěstovali květiny  

či jak statečně utíkali před draky a obry. 

 

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk bydlí každý ve svém domečku se zahrádkou, ale rádi  

se navštěvují nebo chodí na procházky a na výlety. Když je venku zima a nevlídno, sedí pěkně v teple 

u krbu, pijí čaj a vyprávějí si strašidelné historky. A krásně se oba bojí. Celé dny jsou spolu a je jim tak 

moc dobře. Proč? Protože jsou nerozluční kamarádi. 

 

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí kamarádi a jeden bez druhého neudělá krok. Ale 

ani jejich přátelství není bez mráčku. Někdy je Kvak až příliš podnikavý a vymýšlí si výlety, které 

pohodlného Žbluňka stojí značné přemáhání. Přesto se mráčky brzy rozplynou a oba se společně 



pouští do nových dobrodružství. Přečtěte si, co všechno se nerozlučným kamarádům, které už možná 

znáte ze dvou předchozích knížek, přihodilo od jara do Vánoc. S Kvakem a Žbluňkem jde první čtení 

úplně samo! 

 

Děti často slyší, že jsou špinavé jako prasátko, lakomé jako křeček nebo že spí tvrdě jako dudek. V 

naší řeči je spousta podobných rčení a přirovnání. Napadlo vás někdy, jak taková rčení vznikla? 

Možná to bylo tak jako v pohádkách, které si můžete přečíst v této knížce. 

 

Papoušek Jára z pražské zoo se rozhodl, že práskne do bot a malou klec vymění za Afriku. Dá 

dohromady partu kamarádů a vypráví se na dalekou cestu. Jestlipak tramvaj uveze slona? Umí fenek 

čurat jako pes? Kolik ryb unese pelikán v zobáku? Jak si může žirafa přivydělat na lodní lístek? Trpí 

kobra mořskou nemocí? To všechno je ukryto v této knížce do malé kapsy... Kniha s vloženou mapou. 

 

Pokračování příběhu o pavoučku Čendovi a dřevěné kukačce, který se tentokrát odehrává v lese. 

Dozvíte se, co je to Ňomura, kdo se skrývá v kouřící pýchavce ...  



 

Jestlipak víte, který měsíc v roce je měsíc čiperných blech, měsíc urousaných pacek či měsíc svěšené 

oháňky? Pokud ne, dobrodružství psa Baryka, kterého mají rádi velcí i malí pejskomilové, vám to 

prozradí. Seznamte se s ním i s jeho zvířecími kamarády – čápem, šnekem, slepýšem, žábou  

či sýkorkami. Oblíbené příběhy o dobromyslném pejskovi se staly předlohou večerníčku. 

 

 

Pohádkový příběh o medvídkovi, jehož rodiče se rozešli. Otec, polární medvěd, se vrátil do své ledové 

říše a medvědice grizzly vychovala Kumu sama. Jeho asijská babička, černá medvědice Ayako, mu 

říkala Kuma, což znamená japonsky „roztomilý“. Malý medvídek toužil najít svého otce, a tak se vydal 

do Arktidy. Po cestě se seznámil s liškou Fleur de Nuit, kterou chtěl ulovit pytlák Rapki. Malý čtenář 

zažívá se zvířaty mnohá dobrodružství, a nenásilně se seznamuje s tématy mezilidských vztahů i 

ekologické výchovy. 

 

 



 

V ulicích Prahy řádí roztomilá opička. Druhý díl původní české série. Makak Karel je chytrý jako opice. 

Doslova a do písmene. Není divu, vždyť je to opice! Jednoho dne využije kratičké nepozornosti 

ošetřovatelky a vydá se ze zoologické zahrady do města na zkušenou. Oficiálně je na útěku, ale prchat 

před strážci klecí i zákona se mu daří skvěle. Díky bystrosti, hbitosti a drobným krádežím potravin  

si na malém sídlišti žije docela spokojeně. Stejně jako Lenka a Pavel, kterým ovšem uprchlý makak 

nedá spát. Co kdyby se mu stalo něco zlého?  

Sylvina spolužačka Kamča chová morče. Jednoho dne ale zjistí, že ji morče vůbec nebaví a péče o něj ji 

unavuje. Rozhodne se, že zvíře musí pryč. Jenomže morče není z plastu, nedá se jednoduše vyhodit 

do kontejneru na tříděný odpad. Tam by Kamča morče přirozeně nikdy nehodila. Usoudí, že bude lepší 

darovat mu svobodu. Ale pustit doma chované morče na podzim do přírody pro něj znamená jistou 

smrt. Podaří se Sylvě, Lence a Pavlovi vysvětlit Kamče, že svoboda není totéž co nezodpovědnost? 

 

 

Kdo si myslí, že trávit léto na venkovské chalupě musí být nuda, ten se přesvědčí, že tomu tak není. 

V chalupě pod kuchyňským dřezem totiž bydlí šedivá myška, která tady celé měsíce žila sama, měla 

celou chalupu sama pro sebe. A najednou je tady objeví nějací lidé a ještě si s sebou přivedou psa. 

Jaká mela se z toho vyklube?! … 



 

Julinka se chce stát zvěrolékařkou. Její kamarádka Míša má poníka a chce s ním jít na místní závody. 

Julinka a Zuzka Míše slíbily, že jí pomohou poníka vycvičit. Jenže poníka Prcka víc než skákání přes 

překážky zajímá jídlo. Zkrátka Julinka zjišťuje, že trénovat poníky je těžší, než si zpočátku myslela. 

Rychle potřebuje dostat nějaký nápad, jinak ty závody budou úplná katastrofa. … 

 

 

Příběhy v knížce O Dorotce a psovi Ukšukovi jsou pravdivé. Prožila je s Ukšukem sama autorka.  

Ne sice jako holčička, ale přece jen pořád "jako správné dítě k psovi", jak by řekla Tara. "Nikdy se mi 

po Ukšukovi nepřestane stýskat," přiznává dnes Viola Fischerová. „Na knížce o něm mi záleželo víc 

než na všech ostatních. Bylo to přátelství, o jakém sní snad každý člověk. Zažili jsme toho spolu 

spoustu. Taky mnoho legrace. A byl to Ukšuk, kdo mě naučil rozumět psům. A to jsem se pokusila 

předat dál.“ „Má-li být pes k dítěti, jak se žádá, musí být ovšem i dítě k psovi. Oba musí vědět, o co 

jde. Nejenom tak, že se pes naučí rozumět dítěti, ale i naopak. Jinak to nemůže fungovat, to dá 

rozum,“ říká moudrá Ukšukova matka Tara. 



 

Království růží postihlo zlé prokletí. Bylo napadeno neznámými vetřelci, černými tvorečky, kteří 

způsobili, že růžové keře začaly vadnout a chřadnout. Celému království hrozí zkáza. Je ohrožen i život 

růžových víl obývajících růžové keře. Najdou víly někoho, kdo je zachrání? Příběh mizících hmyzíků je 

pohádka, která dětským čtenářům pootevře okénko do tajemného světa dobře známých drobných 

živočichů. Poznává jejich vlastnosti a řeší jednoduché otázky připojené za každou kapitolou. Mezi 

nepatrnými stébly trav se odehrávají velké příběhy pro malé (i větší) děti.  

 

 

Pohádkový příběh vypráví o mořské panence, kterou bídný černokněžník Mořemor zlým kouzlem 

odnese daleko od rodného moře až k prameni horského potůčku. Panenku čeká strastiplná cesta 

domů. Naštěstí jí pomohou dobří tvorové, kteří žijí ve vodě a kolem ní. Děti se při čtení nenásilnou 

formou seznámí s nejběžnějšími živočichy i rostlinami v okolí vodních toků a moře, a zároveň také  

s koloběhem vody (horský pramínek vytvoří potok, který se vlévá do říčky, říčka do řeky a řeka  

do moře). Za každou kapitolou následuje několik jednoduchých otázek, aby si děti upevnily v paměti 

nabyté znalosti. 

 



 

Jednoho letního dne se na křižovatce objeví modrý tygr, devítileté Johance se spustí krev z nosu  

a Matyáš přilepí stěžeň k trupu lodi... Do přístavu právě dorazil slavný cestovatel a nad městem  

se začnou kupit těžké mraky. 

V pražských kulisách se odehrává dobrodružství s tajemným tygrem a neobvyklou botanickou 

zahradou.  

 

 

Hlavními hrdiny knížky jsou třeťák Julin, který je na vozíku, a jeho asistenční pes César, který je 

zároveň vtipným vypravěčem příběhu.  

Ahoj, já jsem Julin! Jsem třeťák, je září a právě mi začíná škola. Do školy nechodím, ale jezdím. Mám 

rád počítače, závody, psy, a samozřejmě rodiče a kamarády. Jsem obyčejný, myslím, že docela chytrý 

kluk.   

Ahoj, já jsem César! Jsem prvňák, je září a právě mi začíná škola. Do školy nechodím,  

ale běhám. Mám rád dobré jídlo, výlety, lidi, a samozřejmě své pány a kamarády. Jsem docela šikovný 

Julinův osobní asistent. Jsme nejlepší přátelé a společně zvládneme úplně všechno!  



 

Dvanáct krátkých příběhů určených pro samostatné čtení nejmenších čtenářů či pro předčítání. Text 

stylisticky odpovídá nárokům kladeným na první čtení.  

Dráček Mráček se nedopatřením dostane do lidského světa, kde musí zůstat po celý rok, než se bude 

smět vrátit zpátky domů. Pomáhá mu lidský kamarád, chlapec Míša, který maličkého dráčka ubytuje 

u sebe doma v teráriu poté, co rodiče přesvědčí, že dráček je ještěrka. Společně zažijí napínavé, 

trochu poučné a hlavně veselé příhody. 

 

 

Zastavit se u mámy v práci může být pěkná otrava. Ale jen v případě, že vaše maminka nepracuje 

zrovna v zoo. Potom je taková návštěva naopak super! Dají se tam zažít úžasné věci. Kde jinde si taky 

může normální kluk a holka z obyčejného sídliště pohladit koťátko, ze kterého vyroste obrovský lev? 

Anebo podrbat slona pod chobotem, potulit tuleně? Přetahovat se s opičím mládětem o banán. A 

prohrát. 

Dvojčata Lenka s Pavlem mají maminku s báječným povoláním. Pracuje v knihovně v zoologické 

zahradě. Díky tomu poznají obě děti zblízka i péči o zraněná tygří mláďata, kterým někdo roztříštil  

ve výběhu skleněnou láhev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti a starostí.  

Tatínek dvojčat sice pracuje daleko na stavbě, domů se vrací jen o víkendech, ale přesto je doma u 

Lenky a Pavla veselo. Zvlášť když si domů tajně přivedou psa a trochu bláznivou sestřenici Sylvu, která 

dovede vyrobit tekuté zlato! To je potom všechno nejen veselé, ale hodně napínavé a nakonec i 

nebezpečné! 



 

Žabáček Jeroným se bojí usínat sám. Připadá si opuštěný a ztracený a ke všemu ve svém pokoji stále 

slyší podivné zvuky... Něžný příběh o dětském strachu a osamělosti.  

 

Co se to děje? U jezera Titicaca uprostřed Andského pohoří se zničehonic objevil dráček. Jako by 

nestačilo, že je celý fialový a trochu obtloustlý, navíc ještě místo ohně chrlí mýdlové bubliny. Však  

se mu za to ostatní zvířátka pěkně smějí. Jednoho dne k jezeru dorazí krásná dračice Marina  

a zanedlouho se s ní dráček John-John ztratí stejně náhle, jako se objevil. Jeho přátelé, sova 

Jačamajo, puma Pukara a jaguár Pukaňavi, se kterými si dřív po večerech vyprávěl tajemné příběhy,  

o něj dostanou strach a vydají se ho hledat. Co když ho unesl zlý duch Čulačaki? 

 

 

 

 



     

Šikovného mravence, který si poradí s pracemi všeho druhu, zapřáhne do kočáru protivného pana 

Hlemýždě, ochočí si divokého zeleného koníka, uspořádá hostinu pro obrovskou rodinu malých 

ploštiček, nešťastně se zamiluje a nakonec jen taktak unikne nespravedlivému výprasku, nemusíme 

skutečně nikomu představovat. Ani popletu Pytlíka, proradnou krasavici Berušku a další postavy  

z příběhu, který zná každé české dítě. 

 

Bajky 

 

 

Podle dějepisce Herodota žil v Malé Asii v 6. století před Kristem otrok Aisopos, čili Ezop. Byl prý 

hrbatý, znetvořený a koktavý, ale hlavu měl bystřejší a myšlení pronikavější než lidé urostlí a zdraví. 

Uměl pobavit posluchače zvířecími bajkami a vtipnými příběhy, ale zdaleka ne všichni jeho současníci 

byli jeho obdivovatelé. Traduje se, že byl v Delfách popraven za údajné rouhání bohům.  

Ezopovi byla připisována většina starověkých bajek, zapsány však byly až po třech stoletích od jeho 

smrti. Mnohokrát byly převyprávěny prózou i ve verších a najde se jen málo těch, kdo by nevěděli, 

kdo byl Ezop. Jeho bajky dodnes nezestárly. Svět se za tu dobu změnil od základu, lidé létají do 

vesmíru a dorozumívají se přes celou zeměkouli, ale ovládají je tytéž radosti, vášně a zlozvyky jako 

Ezopovy současníky. Proto jim tak dobře rozumíme - dospělí i děti.  



Vzít do rukou převyprávění Ezopových bajek od Jiřího Žáčka a číst si s dětmi moudré a vtipné příběhy, 

prohlížet si ilustrace Adolfa Borna a povídat si o životě, to může být chvíle, která se nám zapíše do 

paměti. 

 

 

Nejznámější příběhy od Ezopa, La Fontaina a Krylova, ve kterých zvířata jednají jako lidé a které 

chytrou a humornou formou ukazují na nešvary a vlastnosti, kterých bychom se měli vyvarovat 

Liška a havran, Medvědí služba, Liška a hrozny, Zajíc a želva, Liška a čáp. Bajky jsou převyprávěny 

tak, aby jim pomocí ilustrací Antonína Šplíchala porozuměly i malé děti. 


