
Pro ty, kteří rádi čtou o dobrodružstvích jiných dětí, svých vrstevníků 

 

Kuba nechce číst, psát ani počítat. Do první třídy se mu vůbec nechtělo. Co si však počít s žáčkem, 

kterému se v hlavě honí všechno možné, jen ne škola? Paní učitelka z 1. A na to přišla! Od chvíle, kdy 

dostala ten skvělý nápad, začaly děti chodit do školy s nadšením. Dokonce i Kuba. A cože to paní 

učitelka báječného vymyslela? 

 

Kuba nerad prohrává. A zvlášť teď, kdy do třídy přibyl kluk Sebastián. Žil s rodiči ve Velké Británii, 

samozřejmě umí výborně anglicky, skvěle vypadá a vůbec… Spolužačky jsou nadšené, Kuba otrávený. 

Ale nevzdá se. Nezlomí ho ani nový miláček děvčat, ani nový pan učitel. 

 

 

Oliver je roztomilý šestiletý kluk ale má potíž: vypadá jako holka. Oliverova maminka totiž zbožňuje 

jeho zlaté kučery až na ramena a za žádnou cenu mu je nechce dát ostříhat. Zato Oliver je nenávidí, 

protože ti, kdo ho neznají, ho neustále oslovují: Ty jsi ale hezká holčička! A když se mu konečně 



narodila sestřička a maminka musela zůstat v porodnici, musel Oliver zatím počkat u sousedky. Jak to 

dopadlo? Využil čas na další rošťárny? 

 

Je konec školního roku, děti se nemůžou dočkat prázdnin! Oliver dostal dopis s pozváním od Marici  

z Chorvatska – zvládne tam letět sám? Určitě! A tak Oliver prožije s Maricou a chorvatskými 

kamarády úžasné dobrodružství. Téměř detektivní. A bude to právě Oliver, kdo všechno objasní! 

 

 

V jedné stockholmské škole se před několika lety stalo něco opravdu pozoruhodného. V první třídě 

měli právě čtení, když se ozvalo zaklepání na dveře. Dveře se otevřely a - stály za nimi dvě maličké 

děti, ne větší než panenky. Petr a Petra, tak se skřítkové jmenovali, poprosili paní učitelku, zda by 

nemohli taky chodit do školy. A co bylo dál? Prozradí půvabná knížka Astrid Lindgrenové  

o přátelství dětí a skřítků. 

 

 



 

Byly jednou holčičky a ty moc a moc zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že ji něco kousne, druhá  

se nechtěla mýt, jiná stále na někoho neslušně ukazovala. A co teprve ty ostatní! S takovými 

zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale, jak se říká, na každého jednou dojde. A cože se s těmi 

holčičkami nakonec stalo? Přečtěte si sami - zlobit se opravdu nevyplácí! 

 

Byly jednou holčičky, které moc a moc zlobily. A to se jim vážně nevyplatilo! Všechny se proměnily  

v opravdová strašidla a příšerky. Z jedné se stala bludička, z druhé mátoha, další se převtělily  

v jeskyňku, ohnivou kočku, lesní žínku či ohnivou kočku. 

 

 

Sára se po prázdninách moc těší do školy. Jde už do druhé třídy. Čeká na ni řada překvapení  

a nových zážitků, které prožije se svým kamarádem Markem a novým spolužákem Liborem. A jaký ji 



nakonec čeká dárek? To se, milí čtenáři, nechte překvapit. Zábavný příběh Ivony Březinové provázejí 

ilustrace Heleny Zmatlíkové. 

 

 

Příběh Lišky, dobrou noc je situován do kouzelného Jalovcového údolí, kde malý Ctibůrek objevuje 

tajemství přírody a prožívá v přátelském kruhu rodiny první klukovská dobrodružství. Nejkrásnější 

chvíle tráví ve společnosti dědy a jeho veselých pohádek. 

 

 

Zimní příběh o dvou šikovných dětech, které si dokáží samy poradit, když kmotřínek, který se o ně 

stará, nečekaně onemocní, protože mu došel česnek, a musí do nemocnice. Štuclinka  

se Zachumlánkem občas s obtížemi, ale vždy vtipně a se spoustou fantazie vyřeší, jak zateplit pumpu, 

jak zachránit dusící se kapry, jak porazit soušku, jak sestrojit dřevošmik, jak rozveselit kmotřínka 

mikulášskou nadílkou i jak napéct cukroví. Když je toho na ně moc, pomáhá jim pejsek Matlafousek, 

hajný s hajnou, která nosí v hlavě snad všechny svaté z kalendáře, i hodný pan doktor se sestřičkou. 



 

Oblíbená autorka Lenka Rožnovská tentokrát přichází s láskyplným dětským příběhem o přátelství  

a vynalézavosti, ve kterém jsou dospělí stále dětmi, zatímco děti dokážou být zodpovědné jako 

dospělí. Vašek Prášek má odmalinka zálibu v mydlinách a v pořádku. Žije sám s tatínkem stejného 

jména, ale úplně odlišné povahy. Tihle dva to spolu nemají jednoduché, o to je to ale větší legrace.  

K legraci přibude i špetka dobrodružství, když se Vašek Prášek Mydlinka potká s Emou. Ema má 

nemocné oči, ale srdce na pravém místě. Společně zažijí doslova povznášející příhodu.  

 

 

Malá Minka nemá jen jednoho báječného strýčka, ale hned celých pět. A zažívá s nimi neuvěřitelná 

dobrodružství. Všechno začalo tím, že jí Ježíšek nadělil lyže a zanedlouho se s tatínkem a jeho pěti 

kamarády vypravila na hory. Čekaly tam na ni skutečně nebývalé příběhy.  

Přečtěte si i vy, jak strýčka Řehoře zachraňoval v Alpách bernardýn, jak strýček Roman operoval v 

Grónsku, o velké krmítkové sázce, jak strýček Aleš rýžoval zlato... To všechno Mince vyprávěli její noví 

strýčkové – tátovi kamarádi, když dostala angínu a musela zůstat v posteli. Ale užila si vlastně 

mnohem víc než na sjezdovce! 



 

Možná to zatím netušíte, ale školy jsou plné dobrých víl... A nejen školy pohádkové, ale i ty 

opravdické. Jestli se v novém vyprávění o kouzelné třídě opět setkáte s Jasmínou Bílou, není úplně 

jisté, můžete si ale být jisti, že i tentokrát to bude dobrodružný příběh plný kouzel, který vám pomůže 

zlepšit se ve čtení. Krátké kapitoly s krásnými ilustracemi přečtete jako nic a můžete tak překvapit 

rodiče i paní učitelku. 

 

 

„Než k nám do Žábokudel přišla Mstivá Soňa, bylo vlastně všechno úplně v pořádku. Jsme malý 

městečko, kde, jak říká naše babi, vidí do talíře každej každýmu. Máme jedno náměstí, radnici,  

na kopci hrad a naši slavnou školu. Právě tam chodím já, Čalabounová, Žvejkalová, Vřeteno nebo 

srabík Vášnivý a všichni jsme žáky páté třídy. Není nás moc, asi patnáct, protože, jak říkám, Žábokudly 

jsou maličký město mezi kopcema a lesama, a tak je možný, že jste o něm ani neslyšeli. Učitelé nás 

moc rádi nemají, prej všichni rosteme pro polepšovnu, ale my si to nemyslíme. Asi trochu zlobíme, ale 

kdo ne?“  

A tím vlastně víte vše potřebné. V Žábokudlech se jednoduše rozpoutala válka páťáků proti přísné 

paní učitelce. I když to občas vypadá, že je vše přesně naopak. V každém případě příhody dětí, rodičů  

i učitelského sboru, které se udály během druhého pololetí v jedné malé základní škole, vám přinesou 

spoustu legrace a také inspirace pro vlastní rošťárny. 

 

 



 

Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v nové škole. Loni 

bydlela u babičky v malebné vesničce, a tak je to pro ni velká změna. A znovu má obavy – jaká bude 

třída, najde si kamarádku? Co všechno ji ve městě čeká? 

 

 

Veselý, nevšední příběh dvou devítiletých děvčat, která se náhodně poznají o prázdninách na táboře. 

Zjistí, že jsou vlastně sestry-dvojčata, která žila po rozvodu rodičů odděleně v jiných městech. Zprvu 

jsou na sebe naštvané a uražené, ale brzy se skamarádí a spiklenecky se dohodnou na tajné záměně, 

a tím způsobí nejednu spletitou i humornou situaci. „Copánky a kudrny“ se prostě rozhodly vzít osud 

do svých rukou! 

 



 

Birlibán je divné jméno pro malého kluka, ale Birlibánovi se dějí také podivné věci a zažívá podivná 

dobrodružství. Kdo z vás se například dostal do Bonbónovic, Neposluch nebo do Lenošindy. Birlibán 

rozhodně není vzorný, naopak dost zlobí. Rozhodně však není zlý, chce pomoci svému maňáskovi, 

zajíčkovi Janečkovi, chce ho chránit před mlsnou liškou a na svém putování objeví i další nové 

kamarády. Nakonec i porozumí, které věci by mohl udělat i jinak.  

 

 

Fotbalový sen je příběh malého Vojty, nadaného a vášnivého fotbalisty. Jeho obrovským snem je 

jednou hrát za pražskou Slavii. Jeho spokojený život na jihu Čech naruší tragická událost – po infarktu 

mu zemře tatínek. Aby se s maminkou z šoku rychleji zotavili, napadne dědu, že se přestěhují  

do Prahy. Tady Vojta začne hrát fotbal za FK Podolí. Od kluků se drží dál, do kontaktu přijde jen  

s Matějem, který ho pěkně štve. Jeho otec je známý fotbalista a Matěj se neustále naparuje, kde 

všude byl a se kterými slavnými hráči se zná. Jednou dojde mezi Vojtou a Matějem dokonce i k hádce 

a kluci se poperou… 



 

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!  

 

 

Ondra chodí do školy už skoro celý rok, ale pořád si na ni nemůže zvyknout. Někdy je škola zábavná 

(třeba při tělocviku, zpěvu či kreslení), někdy zajímavá (při počítání), ale dokáže být i pěkně 

nepříjemná. Když se tak jednou Ondra loudá na vyučování, napadne ho, jak by bylo úžasné, kdyby 

škola jednoduše zmizela. Jako na zavolanou v tu chvíli potká černokněžníka Zlobyráda, který umí plnit 

zlobivá přání. A hádejte, co pekelného se stane! 

 



 

Na jaře se do blízké říčky vrátili raci, a tuhle vzácnou podívanou si druháci Viktor a Hugo nemohli dát 

ujít. U vody však zvědavý Viky na mokrém svahu uklouzne – dokonale se zmaže a školní aktovku 

promění v potrhanou kouli. Když se kamarádi sklesle loudají přes park domů, na lavičce sedí dva 

pánové, kteří vypadají jako ze starého filmu. A jeden z nich Vikymu nabídne novou brašnu. Viky si ji 

rád vezme, ale pak nestačí kulit oči, co aktovka všechno dovede! 

 

 

Knížka pro začínající čtenáře s tématem šikany a změny prostředí. 

Malý Martin se s rodiči o prázdninách po první třídě přestěhoval do velkého města a musel nastoupit 

do nové školy. Všechno je tu cizí, spolužáci se na něj dívají skrz prsty, a tak je mu jasné, že udělat si 

nové kamarády nebude jen tak. To ale není to nejhorší. Kvůli tomu, že je nováček, trochu nesmělý  

a navíc z malého města, se brzy stává obětí šikany svého spolužáka, který na svou stranu přetáhne 

i pár dalších. Dokáže se Martin této nespravedlivosti postavit sám? 

 



 

Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co naopak nemá. Ale Josífka nebaví stále jen uklízet, psát 

úkoly, učit se, mýt se a nezapomenout na další protivné věci. A tak když má za úkol napsat vyprávění 

o své rodině, náležitě si na všechny zákazy a příkazy postěžuje. Netuší ovšem, co tím způsobí! Hned 

druhý den prožije prapodivné pondělí a úterý není o nic lepší. Josífkovi nastal pekelný týden! 

 

V poutavém a napínavém "příběhu v příběhu" se seznámíme s vyprávěním o chlapci Otíkovi, který 

nerad čte a nemá vztah ke knížkám. Dostal však pohádkový příběh o modrém světle a chtěl by se 

dozvědět, jestli mládenec Jaromír zlomí moc kouzla, jímž mu zlý černokněžník ukradl zrak. Otíkovu 

zvědavost navíc zvyšuje skutečné modré světlo v okně protějšího domu. Přemůže Jaromír hrozné 

kouzlo a podaří se Otíkovi překonat těžkosti při čtení? A jak je to se záhadou modrého světla? 

Současně s líčením dětského objevování přitažlivosti knížek autorka postupně rozvíjí pohádkový děj, v 

němž se tajemně proplétá skutečnost z Otíkova okolí a děj pohádky o boji s nezdarem a zlými kouzly. 

 

Jitka leží v posteli. Je nemocná a pochopitelně se nudí. Kdo by neznal tuto základní a obyčejnou 

životní situaci! Každé dítě zahání nudu různým způsobem: některé čte, jiné poslouchá pohádky, jiné 



kouká na televizi... Někdy se nedá dělat ale vůbec nic, protože horečka je vysoká a svět se zvláštně 

kolíbá. A naší Jitce vyrostla za zdí kytka. 

 

 

Jenda Placka má velké trápení. Jeho spolužačka Sylva Kyselá je odmalička lepší než on – výborně se 

učí, vzorně se chová, a vůbec. Jediné, co na ni platí, je oslovení Síso! Když i to je málo, začne Jeník 

vymýšlet různé strašlivé pomsty... Stačí však jedna malá šedivá myška a Jenda zažije ohromující 

překvapení! Dobrodružství Sísy Kyselé pobaví všechny začínající čtenáře. 

 

 

Jak to dopadá, když se dva rošťáci rozhodnou pomáhat bližním. Michal Souček a Filip Fiala jsou 

kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje 

pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel, každá jejich snaha se vždycky nějak zvrtne, a proto místo 

pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky. 

 



 

Matyáš Pazdera má tatínka, který vyrábí z porouchaných věcí robotíky – malé roboty, kteří mají dělat 

různé věci, bohužel ani jeden z nich nefunguje. Jednoho z robotíků Matyáš omylem rozšlápne. Zrovna 

toho, který má hlídat, aby nemluvil sprostě. Matyáš se bojí tatínkovi přiznat pravdu, a tak mu 

namluví, že za všechno může soused. A tu noc se v jeho pokoji zjeví Hloupežníci – tři hloupí pidikluci, 

kteří nedělají nic jiného, než že lžou, pomlouvají a vyvádějí zlomyslnosti. A podle jejich slov teď 

Matyáš patří k nim. Ta představa je děsivá, ale naštěstí v sobě má Matyáš mluvící světýlko, které mu 

pomůže všechno napravit. 

 

 

Detektivní příběhy s dětskými hrdiny 

 

 

Spolek Tajné sedmy se ve svém prvním dobrodružství dostává na stopu skutečné záhadě! Pátrání je 

zavede až ke starému, opuštěnému domu, v jehož sklepě se během napínavé noční výpravy odehraje 

nečekané dobrodružství... 

 


