
 

Anotace knih pro 1. ročník ZŠ 

Zpracovala Martina Wilhelmová z Městské knihovny Žamberk 

První čtení pro zábavu 
Jedná se o knihy určené dětem ve věkové kategorii od 6 let .  Doporučené tituly jsou 
přizpůsobené začínajícím čtenářům hned v několika ohledech: velikostí písma, délkou 
jednotlivých příběhů, výběrem témat včetně náročnosti jejich zpracování a charakterem 
ilustrací. V anotaci jsou zmíněny knihy vhodné pro čtení genetickou metodou. 

 

Blesius, Susanne: Veselé příhody malého tygříka/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let / 

 Praha: Thovt, 2011. – 44 s. 

Malému tygříkovi připravili  jeho kamarádi k narozeninám překvapení: Mohl se na jeden den stát králem džungle.  

http://www.thovtknihy.net/thovt_knihy.php?id=140&edc=10 

 

Boehme, Julia: Pirátské příhody/ Zkusím číst sám/  od 6 let  

Praha: Thovt, 2008. – 44 s. 

Vítej na palubách pirátských lodí! Pirát Pankrác si sám vyrobil tajnou mapu. Najde s její pomocí opravdový poklad? 

http://www.databazeknih.cz/knihy/piratske-prihody-96357 

 

Braunová, Petra: Jak se Vojta ztratil/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2010. – 61 s. 

Příběh o Vojtovi, který se ztratil (a zase našel) ve městě. 

http://www.kosmas.cz/hledani/?query=Jak+se+Vojta+ztratil 

 

Braunová, Petra: Kuba nechce číst/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2006. – 61 s. 

Humorné vyprávění o malém Kubovi je pro všechny prvňáčky, jimž škola zatím k srdci příliš nepřirostla. 

http://www.kosmas.cz/knihy/131620/kuba-nechce-cist/ 

 

Braunová, Petra: Rošťák Oliver/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2003. – 92 s. 

Oliver je roztomilý šestiletý kluk – ale má potíž: vypadá jako holka.  

http://www.kosmas.cz/knihy/162881/rostak-oliver/ 



Brenckert, Eva: Péťa a kostlivec/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2012. – 29 s. 

Neschovává se náhodou něco hrozného za záclonou? Kniha o veselém přemýšlivém Péťovi, která potěší nejen začínající čtenáře! 

http://www.kosmas.cz/knihy/174222/peta-a-kostlivec/ 

 

Brenckert, Eva: Péťa je zamilovaný/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2013. – 26 s. 

Péťa má tajemství!  Jaké to je, když se Péťa zamiluje? 

http://www.kosmas.cz/knihy/179364/peta-je-zamilovany/ 

 

Březinová, Ivona: Adélka a zlobidýlko/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 1998. – 63 s. 

Jednoduché vyprávění o malé školačce, která našla hadrovou panenku s podivuhodnou vlastností.  

http://www.databazeknih.cz/knihy/adelka-a-zlobidylko-39721 

 

Březinová, Ivona: F jako Fík/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2012. – 72 s. 

Kdo je Fík? A proč se tak jmenuje? To prvňák Kája poznal, až když přišel s kamarády k paní Novákové na návštěvu. 

http://www.kosmas.cz/knihy/173634/f-jako-fik/ 

 

Březinová, Ivona: O kočce Kačce/ Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid & Nero, 1998. – 30 s. 

Hlavní hrdinka a vypravěčka v jedné osobě zaznamenává krátké příhody kočičího i lidského života. Za tuto knížku byla Ivoně 
Březinové udělena Zlatá stuha 1999. 

http://www.cbdb.cz/kniha-56280-o-kocce-kacce-o-kocce-kacce 

 

Čech, Pavel: Dobrodružství pavouka Čendy 

Havlíčkův Brod: Petrkov, 2011. – 74 s. 

Kouzelný příběh pavoučka, který opravuje hodiny v opuštěném domě a rád čte.  

http://www.kosmas.cz/knihy/158956/dobrodruzstvi-pavouka-cendy/ 

 

Čech, Pavel: O klíči/  

Havlíčkův Brod: Literární čajovna Susanne Renaud, 2007. – 78 s. 

Poetický příběh o dětské fantasii, kterou může rozjitřit i taková drobnost jako nález starého klíče. 

http://www.kosmas.cz/knihy/135384/o-klici/ 



Čech, Pavel: O mráčkovi 

Havlíčkův Brod: Literární čajovna Susanne Renaud, 2005. – 72 s. 

Dětská knížka pro začínající čtenáře plná krásných ilustrací autora. 

http://www.kosmas.cz/knihy/128748/o-mrackovi/ 

 

Čtvrtek, Václav: Kotě z Kocourkova/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2008. – 83 s. 

Čtrnáct hravých a veselých příhod o tom, že být chytrý, důvtipný a vtipný se v životě vyplácí. 

http://www.kosmas.cz/knihy/139010/kote-z-kocourkova/ 

 

Doskočilová, Hana: Kudy chodí malý lev 

Praha: Amulet, 2000. – 66 s. 

Pohádka o malém lvíčku Sunarovi, který po svém narození objevuje exotický svět savany a setkává se s jejími obyvateli. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/kudy-chodi-maly-lev-103686 

 

Doskočilová, Hana: Šimsa/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 1999. – 94 s. 

Šimsa je prima kluk – je s ním legrace, umí vymýšlet překvapení, umí pomoct, zahnat trápení, řešit průšvihy kamarádů. 

http://www.kosmas.cz/knihy/179400/simsa/ 

 

Faerber, Werner: Příběhy malého indiána/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2011. – 44 s. 

Malý indián musí prokázat svou obratností a odvahou, že si zaslouží nosit pravé orlí pero. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-maleho-indiana-96414 

 

Faerber, Werner: Zvědavá ovečka Molly/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2010. – 44 s. 

Malá ovečka Molly už vůbec ničemu nerozumí. Naštěstí je tu starý osel Eduard, který Molly všechno vysvětlí.  

http://www.thovtknihy.net/thovt_knihy.php?id=125&edc=10 

 

Gehm, Franziska: Příběhy malé elfky/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2007. – 38 s. 

Jaká dobrodružství prožívá malá Elíza a co si nejvíc přeje? 

http://www.kosmas.cz/knihy/183355/pribehy-male-elfky/ 



Havel, Jiří – Faltová, Věra: Barbánek a já 

Praha: Mladá Fronta, 2008. – 117 s. 

Příběhy pejska Barbánka a jeho kamaráda Honzy rozdělené do čtyř ročních období. Komiksy, básničky, texty, hříčky. 

http://www.kosmas.cz/knihy/143762/barbanek-a-ja/ 

 

Havel, Jiří: Malované čtení  

Praha: Albatros, 2008. – 63 s. 

Naučte se dobře číst s obrázky. Tento zábavný a užitečný způsob četby mnozí jistě znají z časopisů pro děti. 

http://www.kosmas.cz/knihy/144128/malovane-cteni/ 

 

Havel, Jiří: Kdo má smysl pro nesmysl 

Praha: Albatros, 2007. – 87 s. 

Knížka je nabitá kvízy, hádankami, přesmyčkami, doplňovačkami, i všemožně zapeklitými otázkami. Knížka zaujme, pobaví, a 
zároveň nutí k přemýšlení a k tvořivé práci s češtinou.  

http://www.kosmas.cz/knihy/135857/kdo-ma-smysl-pro-nesmysl/ 

 

Hercíková, Iva 

O štěňátku /První čtení/od 4 let/ 

Praha: Motto, 2009 

Pohádkové příběhy s hlavním hrdinou štěňátkem. Navazuje na Zdenka Milera. (Jak začal padat sníh, jak pořádalo lyžařské 

závody, připravilo olympiádu, vydalo se na cesty) 

zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~77382 

 

Horáková Eva: Pohádkový svět: První čtení, to nic není/ od 6 let 

Praha: Portál, 2011. – 72 s. 

Pohádky jsou určeny dětem, které se učí číst, naučily se písmena a chtějí číst jednoduché texty. Zároveň odpovídají požadavkům 
výuky čtení tzv. genetickou metodou, kdy děti čtou a píšou pouze velká tiskací písmena, neslabikují, ale pouze hláskují. Jsou 
proto psány velkými tiskacími písmeny a jsou řazeny od textů složených jen z jednoslabičných slov až po pohádky se 
čtyřslabičnými slovy. 

http://www.kosmas.cz/knihy/160028/pohadkovy-svet-prvni-cteni-to-nic-neni/ 

 

Hrubín František: Špalíček veršů a pohádek/ od 4 let / 

Praha: Albatros, 2006  

Obsáhlá knížka s pohádkami , hádankami, básničkami a říkankami ilustrovaná Jiřím Trnkou. 

Zdroj: http://lwww.booksy.cz/lanius/l.dll?cll~60454 



Huber, Anette: O statečném rytíři Rudolfovi/ Obrázkové čtení 

Ostrava: Librex, 2011. – 28 s. 

Král Waldemar pozval mladého rytíře Rudolfa na turnaj a slavnost. Cesta je ale plná nástrah a dobrodružství. Řadu slov nahrazují 
obrázky – obrázkový slovníček na jednotlivých stránkách. 

http://www.librex.cz/o-statecnem-rytiri-rudolfovi-obrazkove-cteni-librex.html 

 

Jelenová, Jana: Prázdniny s pejskem/ Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid & Nero, 1995. – 32 s. 

Příběhy dětí a jejich pejska, které se odehrávají na letním táboře. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/prazdniny-s-pejskem-83536 

 

Jelenová, Jana: Budulínek/ Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid  & Nero, 1996. – 31 s. 

Vyprávění o malém chlapci a jeho návštěvě u babičky a dědy na vesnici a pohádka o Budulínkovi, kterou babička chlapci vypráví. 

http://baila.net/kniha/188462944/budulinek-jana-jelenova 

 

Kalwitzki, Sabine: Moji zvířecí kamarádi/ Zkusím číst sám/ od 6 let 

Praha : Thovt, 2010.  – 43 s. 

Praví přátelé zvířat se nikdy nenudí! Knížka vhodná k procvičování čtení s porozuměním vydaná i ve variantě všechna písmena 
velká – genetická metoda. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/moji-zvireci-kamaradi-96358 

 

Kosková Třísková, Lenka: Anička, žabičky a jejich přátelé/ Už umím číst/ od 6 let 

Praha: Mladá Fronta, 2012. – 102 s.  

Anička se skamarádí se s žabičkami ze svých holinek a zjistí, že ožijí, když si to přeje. Společně budou muset dokázat několik 
odvážných kousků, které prověří jejich přátelství. 

http://www.kosmas.cz/knihy/168175/anicka-zabicky-a-jejich-pratele/ 

 

Kovaříková, Zuzana: Za zvířátky do lesa/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2010. – 67 s. 

Deset krátkých příběhů o lesních zvířátkách doplněna drobným „naučným“ popisem zvířete: například o kolouškovi, který si 
vyrazil na malý výlet, o vychytralé lišce, o tom, proč mají jezevci v kožichu černý pruh.  

http://www.kosmas.cz/knihy/152790/za-zviratky-do-lesa/ 



Kratochvíl, Miloš: Hloupežníci/ Už umím číst/ od 6 let 

Praha: Mladá Fronta, 2011. – 80 s. 

Matyáš rozšlápne robotíka a tatínkovi zalže. A tu noc se v jeho pokoji zjeví Hloupežníci – tři hloupí pidikluci, kteří nedělají nic 
jiného, než že lžou,pomlouvají a vyvádějí zlomyslnosti. 

http://www.kosmas.cz/knihy/160184/hloupeznici/ 

 

Krolupperová, Daniela: Bubáček/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2011. – 64 s. 

Kouzelné vyprávění o tom, jak tatínek nakreslil Lukášovi na papír bubáčka, který ožil, a zažil s Lukášem mnohá dobrodružství. 

http://www.kosmas.cz/knihy/163952/bubacek/ 

 

Krolupperová, Daniela: Dráček Mráček/ Už umím číst/ od 6 let 

Praha: Mladá Fronta, 2012. – 80 s. 

Dráček Mráček se nedopatřením dostane do lidského světa, kde musí zůstat po celý rok, než se bude smět vrátit zpátky domů.  

http://www.kosmas.cz/knihy/168180/dracek-mracek/ 

 

Lhotová, Dagmar – Faltová, Věra: Kocour Vavřinec na vodě i ve vzduchu 

Praha: BB art, 2004. – 55 s . 

Kocour Vavřinec spolu s kamarády jedou na výlet lodí. Na výlet ovšem nemůžete jet jen tak, s prázdnýma rukama. Vezměte si s 
sebou jen tolik užitečných věcí, aby se vešly na pohádkovou loď. A nezapomeňte na sešit! 

http://www.kosmas.cz/knihy/122509/kocour-vavrinec-na-vode-i-ve-vzduchu/ 

 

Lindgren, Astrid: Já chci taky do školy/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2003. – 36 s. 

Dva příběhy o sourozencích Petrovi a Leně,  jsou veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých věcech. 

http://www.kosmas.cz/knihy/107180/ja-chci-taky-do-skoly/ 

 

Lindgren, Astrid: Já ještě nechci jít spát/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2007. – 34 s. 

Lassovi je už pět let, ale každý večer zlobí maminku: „Já ještě nechci jít spát!“ Jednou se zdrží na návštěvě u tety až do tmy, a ona 
mu půjčí podivuhodné brýle, kterými je vidět daleko do mnoha zvířecích pelíšků. 

http://www.kosmas.cz/knihy/176157/ja-jeste-nechci-jit-spat/ 



Lindgren, Astrid: Petr a Petra/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2009. – 37 s. 

V první třídě měli právě čtení a vtom se ozvalo zaklepání na dveře. Za nimi stáli dva skřítci a poprosili paní učitelku, zda by 
nemohli taky chodit do školy. 

http://www.kosmas.cz/knihy/150489/petr-a-petra/ 

 

Lindgren, Astrid: Strašidlo Sušinka/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2008. – 32 s. 

Sušinka byl docela obyčejný, rozpustilý kluk, který rád prováděl všelijaké vylomeniny. A jak se tedy stalo, že se proměnil v 
strašidlo?  

http://www.kosmas.cz/knihy/144115/strasidlo-susinka/ 

 

Lobel, Arnold: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2007. – 112 s. 

Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech . Kdo by si tedy rád nepřečetl o drobných příhodách a patáliích, které potkaly 
oba přátelé, když se na jaře probudili ze zimního spánku.  

http://www.kosmas.cz/knihy/134628/kvak-a-zblunk-jsou-kamaradi/ 

 

Lobel, Arnold: Sedm pohádek pro malé myšky/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2013. – 68 s. 

Tatínek vypráví svým myšáčkům pohádky na dobrou noc. Ale každý musí mít svou! Všechny pohádky jsou laskavé i veselé, a tak 
se myšáčkům báječně usíná. 

http://www.kosmas.cz/knihy/180323/sedm-pohadek-pro-male-mysky/ 

 

Lobel, Arnold: Myška a pohádková polívka/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2011. – 64 s. 

Lasičák chytil myšku a chtěl ji hodit  do polívky. Statečná myška ale řekla, že v takové polívce přece nesmějí chybět pohádky, a 
hned se nabídla, že mu čtyři poví. 

http://www.kosmas.cz/knihy/159686/myska-a-pohadkova-polivka/ 

 

Lobel, Arnold: Pan Sova/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2008. – 64 s. 

Pan Sova bydlí v malém útulném domečku. O neuvěřitelné zážitky však nemá nouzi.  

http://www.kosmas.cz/knihy/140733/pan-sova/ 



Melounová, Ivanka: Čtení před spaním/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Pohádky, jaké ještě nikdo nevyprávěl - kouzelné příběhy, které děti tak milují a které pomáhají nejen ke klidnému usínání. Vždyť 
kdo by se nechtěl dozvědět, jak se hledá ztracená nota nebo co se stane, když se auto zamiluje.  

http://www.kosmas.cz/knihy/158213/cteni-pred-spanim/ 

 

Melounová, Ivanka: Strašidýlko Josífek/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2010. – 72 s. 

Josífek je "normální" strašidlácký kluk. Vlastní tajuplné všemocné Kukadlíčko, které mu pomáhá překonat mnohé překážky. 

http://www.kosmas.cz/knihy/155270/strasidylko-josifek/ 

 

Neubauer, Anette: Příběhy ze strašidelného zámku/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2008. – 38 s. 

Ve třech krátkých příbězích se děti seznámí se strašidýlky Chrastilem, Špínkou a Bumbácem, kteří spolu žijí na opuštěném hradě.  

http://www.databazeknih.cz/knihy/pribehy-ze-strasidelneho-zamku-96310 

 

Noestlinger, Christine: František jde do školy/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 1999. – 68 s. 

První třída s sebou přináší řadu povinností, problémů, ale i zábavy. A tak se František musí vypořádat s nezbednými písmenky a 
číslicemi, se zlomyslným spolužákem i panem učitelem, který mu připadá příliš odměřený a přísný. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/frantisek-jde-do-skoly-44123 

 

Ondracek, Claudia: Medvědí příběhy/ Zkusím číst sám/ od 6 let 

Praha : Thovt, 2010.  – 43 s. 

Několik úsměvných příběhů o medvídcích a medvědech skutečných i plyšových. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/medvedi-pribehy-96359 

 

Peiserová Alena: Pohádkový slabikář. Popelka a jiné pohádky/ od 6 let 

Praha: Fortuna Print, 2005. – 90 s. 

Abecedě se přestalo líbit ve školním slabikáři. Rozhodla se, že se podívá do pohádek. Některá písmenka se schovala do pohádky 
o Popelce a jiná  vyprávění o Krásce a netvorovi. Některá šla na pomoc Jeníčkovi a Mařence z pohádky o Perníkové chaloupce. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/pohadkovy-slabikar-popelka-105157 



Peiserová, Alena: Zajíček Ouško jde do školy/ Učím se číst/ od 6 let 

Praha: Fortuna Print, 2006. – 93 s. 

Čtyři veselé příběhy o čiperném zajíčkovi a jeho kamarádech psané obzvlášť velkými písmeny pro začínající čtenáře. V knížce na 

děti čekají hezké obrázky a řada úkolů a hádanek.  

http://knihy.abz.cz/prodej/zajicek-ousko-jde-do-skoly 

 

Peisertová, Alena: Pohádky babičky Kuličky.  Čert Barborka / Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid & Nero, 1998. – 30 s. 

Děti se po nemoci zotavují u babičky, která jim vypráví pěkné pohádky. Nejvíc se však těší na nadílku mikulášskou, a ta se jim 
opravdu povede.  

http://www.cbdb.cz/kniha-38342-pohadky-babicky-kulicky-cert-barborka-pohadky-babicky-kulicky-cert-barborka 

 

Peisertová, Alena: Pohádky babičky Kuličky.  Vodník Mihulka / Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid & Nero, 1998. – 31 s. 

Sourozenci Honzík, Martin a Hanička jedou k babičce Kuličce na pouť ve Starých Mlýnech. Děti si to na venkově moc užívají. 
Kromě toho jim babička ve volných chvílích vypráví různé pohádky. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/vodnik-mihulka-pohadky-babicky-kulicky-106698 

 

Poledne, Aleš V.: Kokřík Benda/ Začínám číst/ První čtení/ Genetická metoda 

Praha: Fragment, 2006. – 46 s. 

Malý pejsek vypráví různé příběhy ze svého života, např. jak dostal jméno, nebo jak ho chtěli oženit. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/kokrik-benda-119002 

 

Porebská, Hana: Příhody ježibabky Katky/ První obrázkové čtení 

Praha: XYZ, 2010. – 48 s. 

Obrázkové čtení pro nečtenáře. Ježibabka a její kamarádi jistě pobaví malé děti, které díky obrázkům budou číst společně s 
dospěláky. 

http://www.kosmas.cz/knihy/151709/prihody-jezibabky-katky-prvni-obrazkove-cteni/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Čarodějnice Eulálie/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2010. – 80 s. 

V lese mezi pohádkovými bytostmi řádí neznámá mladá čarodějnice ze Zlomyslnic. Jejím koníčkem je všem škodit. Však se také 
začnou dít podivné věci… 

http://www.kosmas.cz/knihy/155020/carodejnice-eulalie/ 



Pospíšilová, Zuzana: Fánkova další dobrodružství/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Jarní vánek Fánek už trochu povyrostl, naučil se silněji foukat a zavál na stránky další knížky, aby se pochlubil s novými příhodami 
a s novými kamarády. 

http://www.kosmas.cz/knihy/180752/fankova-dalsi-dobrodruzstvi/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Hravá autoškola/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2012. – 72 s. 

Bohatě ilustrovaná kniha je plná příběhů, básniček, úkolů a kvízů, díky nimž si mohou děti ověřit znalosti pravidel silničního 
provozu a dopravních značek. 

http://www.kosmas.cz/knihy/174611/hrava-autoskola/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Letadélko Jurášek/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Příběh malého zvídavého letadélka, které vyletí do lidského světa hledat to, po čem nejvíc touží - kamaráda. Kluk Oliver si zase 
moc přeje letadélko, a tak se ti dva dají dohromady.  

http://www.kosmas.cz/knihy/180986/letadelko-jurasek/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Lumpíček a Rošťanda/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Lesní skřítkové nesedávají v lavici jako děti ve škole. Lumpíček a Rošťanda se učí přímo v lese. Seznámí se s lesními zvířaty, naučí 
se rozpoznávat houby, bylinky a lesní plody a mnoho dalších věcí, užitečných pro skřítky i pro děti.  

http://www.kosmas.cz/knihy/161202/lumpicek-a-rostanda/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Jak se stal kozel zahradníkem/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Děti se setkávají s řadou metafor a přirovnání, jejichž význam a původ je někdy zjevný, někdy skrytý. Proč se říká ustrašený jako 

zajíc, tichý jako myš, šťastný jako blecha? Proč neudělat kozla zahradníkem? Nejen prvňáčci najdou odpověď v krátkých 

pohádkových příbězích. 

http://www.kosmas.cz/knihy/170256/jak-se-stal-kozel-zahradnikem/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Proč už kocour nemlsá/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2011. – 72 s. 

Víte, proč se říká "líný jako veš", "mlsný jako kocour", "mlčenlivý jako ryba", "uřehtaný jako kůň" anebo "nechlubte se cizím 
peřím"? Na to nejlépe odpoví tato moudrá a vtipná pohádková knížka.  

http://www.kosmas.cz/knihy/181275/proc-uz-kocour-nemlsa/ 



Pospíšilová, Zuzana: Školní detektiv/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Portál, 2010. – 64 s. 

O prázdninách se děti ze školy vytratí a Radílek, školní strašidlo, zůstane sám. Trochu se nudí, tak ho napadne zajít do knihovny. 
Tam přečte všechny knížky s detektivními náměty a touží stát se detektivem. 

http://www.kosmas.cz/knihy/158212/skolni-detektiv/ 

 

Pospíšilová, Zuzana: Školní strašidlo/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Portál, 2009. – 64 s. 

Dětem se při psaní a počítání příliš nedaří. Mají pocit, že jim někdo strká do ruky, a pak jednoho dne přijdou na to, že mají ve 
třídě škodolibé strašidlo, které jim všechny tyto potíže způsobuje. 

http://www.kosmas.cz/knihy/150292/skolni-strasidlo/ 

 

Příběhy ze školy a jiná dobrodružství/ První čtení s velkými písmeny/ od 6 let 

Praha: Svojtka & Co., 2009. – 64 s. 

Roztomilá knížka, která je určena především pro začínající čtenáře. Obsahuje nejen mnoho půvabných barevných ilustrací, ale je 

hlavně napsána velkými písmeny. Najdete tu třeba příběhy Školní výlet, Strach má velké oči a další.  

http://www.bux.cz/knihy/79509-pribehy-ze-skoly-a-jina-dobrodruzstvi.html 

 

Reider, Katja: Medvědi, medvědi, copak nám povědí/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2010. – 44 s. 

Joša je ještě malý medvěd a musí se toho ještě hodně naučit. Jak se dostane ke slaďoučkému medu? A jak je možné, že velcí 
medvědí dokážou ulovit tolik ryb? Klíčová slova textu jsou nahrazena obrázky. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/medvedi-medvedi-copak-nam-povedi-96400 

 

Rider, Cynthia – Brychta, Aleš: Ztracený hlas/ Učíme se číst/ 3-7 let 

Praha: Grada, 2011. – 32 s. 

Ve všech příbězích vystupuje běžná rodina s dětmi Emou, Davidem, Vítkem a psem Alíkem, kteří prožívají běžná i kouzelná 
dobrodružství. Knihy rozvíjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu a doplňují je zábavné aktivity. 

http://www.kosmas.cz/knihy/165824/ztraceny-hlas/ 

 

Richard, Udo: Indiánské příběhy/ Šikovný čtenář/ 7-8 let 

Praha: Thovt, 2008. – 60 s. 

Malý indián Tomako dokáže šípem přesně zasáhnout cíl. Také indián Důvtipná Liška musí dokázat, co v něm je : Chce stůj co stůj 
přivolat déšť. Poutavé a vtipné příběhy podněcují čtenářovu pozornost a rozvíjejí schopnost čtení s porozuměním. 

http://www.thovtknihy.net/thovt_knihy.php?edc=14&id=73 



Rožnovská, Lenka: Dědo, ty jsi indián/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2013. – 101 s. 

Andulčin dědeček si moc rád hraje na indiány. K jeho vykutáleným nápadům se Anička nadšeně přidá a začnou se dít věci - 
prádelní šňůra se promění v laso, sprcha v Niagarské vodopády a soused Ludvík v nepřátelskou bledou tvář. 

http://www.kosmas.cz/knihy/179624/dedo-ty-jsi-indian/ 

 

Rožnovská, Lenka: Strašidýlko z aktovky/ Čtení pro prvňáčky/ od 6 let 

Praha: Grada, 2012. – 72 s. 

Který žáček by nechtěl mít v aktovce své strašidýlko? Alenka ho má a díky němu zažije kouzelný a veselý první školní rok.  

http://www.kosmas.cz/knihy/175272/strasidylko-z-aktovky/ 

 

Rudel, Imke: Co už vím o dinosaurech/ Svět ukrytý v abecedě/ od 5 let 

Praha: Thovt, 2007. – 32 s. 

Felix se svým dědečkem jdou do muzea. Že je to nuda ? Ale vůbec ne! Všude kolem jsou dinosauři jako živí a dědeček umí 
všechno tak zajímavě vysvětlit. Klíčová slova textu jsou nahrazena obrázky. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/co-uz-vim-o-dinosaurech-96411 

 

Schroder, Patricia: Lukášův dračí kamarád/ Zkusíme číst spolu/ od 6 let 

Praha: Thovt, 2009. – 75 s. 

Sedmiletý Fůňa se chystá poprvé s ostatními draky na vrcholky hor, aby slavnostně roztavili sněhovou pokrývku. Vůbec se netěší, 
protože se všichni dozvědí, že neumí chrlit oheň. Netuší, že ho čeká seznámení s klukem Lukášem a vůbec celým světem lidí. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/lukasuv-draci-kamarad-34147 

 

Schroder, Patricia: Mirella a tajemství mořských víl/ Zkusíme číst spolu/ od 6 let 

Praha: Thovt, 2010. – 75 s. 

Poutavé vyprávění o malé mořské víle Mirelle, která se snaží zachránit kamarádku a přitom odhalí jednu velkou záhadu. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/mirella-a-tajemstvi-morskych-vil-96337 

  

Simard, Joyce: Kouzelný magnetofon 

Praha: Česká alzheimerovovská společnost, 2008. – 64 s. 

Kouzelný magnetofon je dětská učebnice o Alzheimerově chorobě a jiných onemocněních způsobujících demenci. Je určena 
dětem v předškolním a mladším školním věku a samozřejmě také jejich rodičům a pedagogům. 

http://www.alzheimer.cz/obchod/simard-j-kouzelny-magnetofon/ 



Steigner, Ingo: Dráček Kokosáček a velký čaroděj 

Líbeznice: Víkend, 2008. – 69 s. 

Malý dráček Kokosáček nevěří svým očím: před ním stojí koza a tvrdí, že je začarovaný čaroděj! Co s tím? Jestlipak se 
Kokosáčkovi podaří prolomit zakletí? 

http://www.bux.cz/knihy/60648-dracek-kokosacek-a-velky-carodej.html 

 

Středa, Ludvík: Kosí bratři na výletech/ Začínám číst/ od 6 let 

Praha: Sid & Nero, 2004. – 31 s. 

Kosí bratři Josef a Václav jsou zpátky a s nimi i jejich rošťárny a ztřeštěné nápady. Ale co je nejdůležitější, dostanou příležitost 
ukázat, že mají dobré a laskavé srdce.  

http://www.knihovnicka.net/kniha/41094-kosi-bratri-na-vyletech-streda-ludvik/obsah-dila/ 

 

Štíplová, Ljuba: Prapohádky 

Praha: Knižní klub, 2003. – 40 s. 

Pohádky o kamarádech z pravěku, Pazourkovi a Tlapičce. Jsou jako jiné děti, rádi si hrají, třeba pravěké kuličky. Jsou rozpustilí 
jako vy, ale také dovedou vymyslet spoustu užitečných věcí, třeba prahrneček, prahousku nebo praknížku.  

http://www.databazeknih.cz/knihy/prapohadky-34846 

 

Švejdová, Vlasta: Kaštánek 

Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2006. – 31 s. 

Před mnoha a mnoha lety byl zasazen kouzelný strom, na kterém se čas od času urodí jen jeden kouzelný plod. Ten zůstává na 
stromě nejdéle a čeká na správnou chvíli. Když jde okolo někdo, kdo potřebuje pomoc, spadne a splní mu jeho nejtoužebnější 
přání. Malý Péťa má také jedno takové velké přání. Najde kouzelný plod, který mu je může splnit?  

http://www.kosmas.cz/knihy/130446/kastanek/ 

 

Tanská, Nataša: Puf a Muf 

Praha: Olympia, 2000. – 45 s. 

Puf a Muf jsou dva roztomilí kocouři a vyprávějí o svém kamarádovi Míšovi a o tom, co každý den dělají, když je Míša ve škole.  
Kdo se umí líp naježit? Proč chtěli být turisté? Co je naučil vrabec Oskar? 

http://www.kosmas.cz/knihy/129608/puf-a-muf/ 

 

Thilo: Příběhy rytířů a jejich hradů/ Zkusím číst sám/ od 6 let 

Praha : Thovt, 2008.  – 44 s. 

Stěny starých rytířských hradů byly svědky mnoha událostí. Jaké tajemství ukrývají? Jednoduché a vtipné zápletky jednotlivých 
příběhů doplněné vkusnými ilustracemi napomáhají dítěti udržet pozornost. 

http://www.kosmas.cz/knihy/183016/pribehy-rytiru-a-jejich-hradu/ 



Vaculík, Ludvík: Petr má medvěda nebo co 

Praha: Meander, 2008. – 60 s. 

Petr dostal od dědečka plyšového medvěda, ale plyšový medvěd není to, co medvěd živý. I přes dědečkovy pochybnosti o 
možnosti koupě opravdového medvěda se Petr rozhodne uskutečnit svůj sen. Doplněno CD, které čte  autor. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/petr-ma-medveda-nebo-co-19810 

 

Winklerová, Dana: Nejmilejší pohádky/ První čtení/ od 6 let 

Praha: Fortuna Print, 2007. – 74 s. 

Sedm známých pohádek. Velká písmena usnadňují nejmladším čtenářům začátečníkům první krůčky k samostatnému čtení. 

http://www.databazeknih.cz/knihy/nejmilejsi-pohadky-120208 

 

Yee, Wong Herbert: Myš a krtek, dobří sousedé/První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2012. – 56 s. 

Myška bydlí ve starém dubu a Krtek v díře pod jejím bytečkem. Když se myška ohání koštětem, všechno smetí padá Krtkovi na 
hlavu, a to si prosím právě otevřel knížku! A jak to všechno dopadlo? To si můžete přečíst… 

http://www.kosmas.cz/knihy/173671/mys-a-krtek-dobri-sousede/ 

 

Yee, Wong Herbert: Myš a krtek, kouzelníci/První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2012. – 56 s. 

Kouzelník Kulifer zve na představení všechny milovníky kouzel! A Krtek přeci nemůže chybět, vždyť je do kouzel blázen. Ale pak 
se v noci něco pokazí a Krtek je zoufalý. Je na Myšce, aby kamaráda z chmurů vyléčila a dokázala mu, že opravdická kouzla 
nejsou žádné triky a kejkle, ale že skutečně existují! 

http://www.kosmas.cz/knihy/176053/mys-a-krtek-kouzelnici/ 

 

Závadová, Kateřina: Pohádky o písmenkách/První čtení/ od 6 let 

Praha: Albatros, 2011. – 88 s. 

Veselé i poetické pohádky o tom, co se všechno může přihodit písmenkám naší abecedy. Co musí udělat S, aby mělo zase 
pěknou vlnovku? Proč se Ž zlobí, že je pořád poslední? Koho si vykrmuje paní B?  

http://www.kosmas.cz/knihy/161493/pohadky-o-pismenkach/ 


