
Encyklopedie a populárně naučné knihy 

 

Kdy vznikl vesmír? Co je elektřina? Proč jsou rostliny zelené? Objevte, co je kolem vás, a jak to 

všechno vlastně funguje - od nejmenších částeček až po hvězdy a planety a život jako takový ... Tato 

knížka je určená pro všechny děti, které zajímá svět kolem nás. Najdou v ní odpovědi na spoustu 

dosud nezodpovězených otázek. Vše je názorně vysvětleno a doplněno množstvím barevných 

ilustrací a fotografií. 

 

 

Kniha zachycuje dlouhé období českých dějin od Sámovy říše až po vznik samostatné České republiky 

v roce 1993 a přináší ucelený pohled na historii našeho národa. Nezahltíme vás spoustou dat,  

ale uvedeme historické děje do souvislostí a okořeníme je zajímavými informacemi. Překrásné 

ilustrace a srozumitelný jazyk jistě pomohou školákům, ale i předškolákům, aby přišli dějepisu  

na chuť.   



 

Jak vznikají názvy měst a vesnic a jak příjmení? Co jsou to mrtvé jazyky? Jaké existují druhy písem?  
Co se dá vidět jazykohledem a co je uloženo ve slovomorně?  
 
To a spoustu jiných věcí o jazyce, řeči a písmu se děti dozví prostřednictvím dvou děvčátek Veroniky  
a Viktorky a malého cara, který je vezme na pohádkový výlet do Říše češtiny. Autorka knihy zábavnou 
formou zasvěcuje malé čtenáře do tajů jazyka, pomáhá jim odhalovat jeho zákonitosti i zvláštnosti, 
probouzí tak v nich chuť objevovat mateřštinu. 
 
 

 

Základy slušného chování pro malé děti v krátkých pohádkách a verších. 

Slušnému chování je potřeba se učit již od útlého věku. Aby ale děti neodradily suché poučky  

či odtažité kárání, rozhodli se autoři učit je etiketu prostřednictvím příběhů.  

V příbězích je ukryto poselství o tom, že má člověk vždy slušně zdravit, prosit i děkovat, že si musí  

po sobě uklízet, nesmí ničit věci, měl by se dělit s ostatními, že nemá být lhostejný ke svému okolí.  

Ke každému příběhu je připojen rádce pro rodiče, jak mají ratolesti dobrému chování učit, i tipy, jak 

vlastně takové dobré chování vypadá (například u stolu). A nakonec, aby se to všechno dobře 

pamatovalo, nechybí pěkná básnička. 



 

Máte rádi dějepis, zajímá vás, co se u nás v běhu času přihodilo? A chcete se to dozvědět trochu 

jinak? Pak držíte v ruce tu správnou knížku. A v ní na vás čeká čtyřnohý průvodce, který vesele štěká 

nebo smutně věší uši, podle toho, jak dějiny plynuly. Pes nejstarší českou historii až do patnáctého 

století už okomentoval ve své první knížce. V této pak svěže pokračuje až do vzniku Československé 

republiky. Projděte se s ním stoletími a věřte mu. Vždyť pes žil s lidmi odjakživa, a tak je dobře zná! 

 

 

Ve své nové knize se Václav Chaloupek věnuje opět medvíďatům, tentokrát Honzíkovi a Elišce.  

Ale nejen jim. Také všem lidem, kteří o ně s láskou pečovali a sledovali, jak se méďové vyvíjejí, a díky 

nimž mohly vzniknout televizní večerníček a tato kniha. Medvíďata i lidé vás postupně seznámí  

s krásami a zajímavostmi Šumavy, Českého krasu, Křivoklátska, Blanského lesa, Beskyd, Českého 

středohoří, Českého Švýcarska a Třeboňska. Zvláštní pozornost je zaměřena na Expedici Medvědí 

Brdy 2003. Kromě toho se dozvíte, jak probíhalo natáčení a fotografování, jaká dobrodružství všichni 

zúčastnění zažili. A samozřejmě i v této publikaci je text doprovázen značným množstvím překrásných 

fotografií. 

 


