
Pro začínající čtenáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představte si, že máte někoho moc rádi a chcete mu to říct. Jak to 

nejlíp udělat? Není to snadné. Jak to šlo zajíčkovi s jeho tátou, se 

dozvíte v této knížce. 

 

 

Je jaro. Zajíček s tatínkem vyběhli na jarní louku. Všechno kolem se 

probouzí. Uhodne zajíček, co z něho jednou vyroste? Okouzlující 

příběh, krásné ilustrace. 

Je léto. Zajíček s tatínkem si hrají na louce. Všude je spousta květů, 

motýlů a tolik barev... Která z nich je nejhezčí? 

 

Jednoho dne dojde v kabinetě přírodopisu k podivuhodné události 

– obživne tam mamutí mládě. Nečekaný objev se podaří čtveřici 

kamarádů, a ti se hned rozhodnou se o mamutka postarat. Ale kam 

ho schovat? A jak jeho přítomnost utajit? Míša, Nina, Vládík a Teo 

mají plnou hlavu starostí, zato mamutík se má čile k světu. Jak jen 

kolotoč nastalých bláznivých situací dopadne? Bavte se a luštěte s 

přiloženým pracovním sešitem. Pro toho, kdo pěkně přečetl knížku, 

to bude hračka! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. čtení - pro nejmenší čtenáře (6-7 let).  

V knize o Pepovi a jeho kamarádovi kosovi najdete hlavně 

obrázky.  

Slova psaná velkými písmeny jsou snadná k přečtení. Tak hurá 

do toho! 

Kde vzal kos boty a klobouk? Kdo bydlí na hradě z písku? A jak to 

dopadlo s piráty? 

 

Jako odměna vás po každé kapitole čeká obrázková básnička.  

Tu přečtou dětem dospělí, děti si při ní odpočinou a "čtou" jen 

obrázky. 

 

Někdo má brášku, někdo štěně. Jenom Natálka nemá nic. Tak moc 

by si přála pejska, že kvůli tomu i zalže. Nakonec se Natálka 

štěněte přece jen dočká. Zjistí ale, že mít doma zlobivého pejska 

není žádná výhra. Co s ním? Poslat ho do školy! Tam už ho naučí 

slušnému chování. Veselý příběh o touze po zvířátku je určen 

všem začínajícím čtenářům. 

Natálčin malý neotesaný pejsek Jan Novák je pěkné kvítko. Z bytu 

udělá kůlničku na dříví, a tak se malá školačka rozhodne, že ho s 

sebou vezme do školy na vychování. Už to skoro vypadá, že ani 

pan učitel Vaníček si se psím zlobidlem neporadí. Jak to dopadne? 

Prozradíme jen, že pejsek dostane titul PIVO. Více si už musí každý 

přečíst sám. A jistě to všem půjde pěkně svižně, jako když pejsek 

skáče. 

Autorka Lenka Rožnovská napsala pro začínající čtenáře text plný 

vtipných dialogů a humorných situací, který skvěle ilustrovala Bára 

Buchalová. 

 

Příběh vypráví o dobrodružné cestě zelené ještěrky a mořského 

orla k dalekým ostrovům. Zvířátka, ryby, ptáci a stromy mají 

starosti – mění se jejich životní prostředí a ubližují jim lovci. Když 

se ocitne v ohrožení života člověk, spěchají mu na pomoc lékaři a 

záchranáři. Ohrožení živočichové a rostliny také potřebují 

pomoc. Až děti dospějí, jistě se budou starat, aby jim zase bylo 

dobře na Zemi. A můžou začít hned. Čím? To najdou v tomto 

pracovním sešitu, který kromě pohádky obsahuje mnoho 

zábavných otázek a úkolů na téma ochrana životního prostředí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka měla mnoho hraček: bručavého medvídka, nábytek a 

nádobíčko pro panenku Bětušku, bubínek a balonek. S 

balonkem si jednou hrála na louce a zakutálel se jí pod bílou 

břízu... Jednoduché pohádky plné fantazie pro začínající čtenáře, 

každá zaměřená na rozpoznání jednoho písmenka v abecedě, od 

autorky populární Knížky pro Vojtíška, doprovázejí půvabné 

ilustrace Dagmar Ježkové. 

 

Všichni jistě vědí, kdo vynalezl žárovku nebo parní stroj. Víte ale, 

kdo vynalezl myšocink, bublihvízd nebo zježovač vlasů? Je to 

vynálezce inženýr František Všetečka. Pan Všetečka má 

všetečnou a, jak jinak, vynalézavou dceru Barušku. Když ti dva 

spolu něco vymýšlejí, je to trochu legrace, trochu dobrodružství 

a trochu katastrofa. Roztomile bláznivé příhody rodiny 

Všetečkových jsou určeny čtenářům od šesti let. 

 

Teta Běta ráda plete. Čepice, rukavice, šály i svetry. A pohádky. 

Když se totiž teta pustí do jejich vyprávění, nestačí Šárka s 

Vašíkem kulit oči. V tetiných pohádkách dědečkův koblížek na 

vandru potkává pyšnou princeznu, čert s Káčou mají co dělat s 

velikou řepou, princeznu Zlatovlásku musí Jiřík zachraňovat jako 

kdysi slepička svého kohoutka a Otesánek se kamarádí s 

podivným chlapíkem a princem, kteří jako kdyby vyskočili z 

pohádky o Dlouhém,Širokém a Bystrozrakém. Malí čtenáři budou 

kulit oči. 

 

Atlas spících zvířat s ilustracemi Marie Štumpfové a texty Jiřího 

Dvořáka. Jak zvířata vypadají, co dělají, co potřebují, na co myslí v 

čase spánku a čerpání sil? Některé spí pořád a některé skoro 

vůbec, jedno spí pod vodou a jiné na jedné noze, jedno ve sněhu 

a jedno v horké poušti… Knížka navazuje na oblíbený „žánr“ 

zvířátkových leporel a obrací se k nejmenším čtenářům, vybízí 

rodiče a učitele k interaktivní hře a otevírá dětem prostor k 

přemýšlení: proč lidé a zvířata spí, co je to odpočinek, jak a kde 

žijí jednotlivá zvířata a k čemu jsou užitečná. Kniha-ukolébavka 

pro nejmenší čtenáře. 


