
Knihy pro děti 6 - 8 let 

ZUZKA A ZÁVODNÍ K ŮŇ - Jessie Williamsová 
Knížka pro mladší školní děti z prostředí městské farmy. 

ČESÍLKOVA VODNICKÁ KNÍŽKA - Václav Čtvrtek 
Sedm pohádek s chytrým a dobromyslným Česílkem. 

PÁTEČNÍ CESTA ZA KOČKOLÁDOU - Iva Gecková 
Kdo by věřil, že z babiččiny půdy je to jenom krůček do nejhustšího pralesa ze všech pralesů. Stačí 
jen zavolat: "Kočkoláda!" 

DOBROU NOC, MŮJ HRDINO! - Kateřina Závadová 
Tatínek kreslí a společně s holčičkou vymýšlí, co hrdiny potká. Jejich rozhovor se střídá s obrázky a 
tak vzniká napínavý příběh. 

OSTROVNÍ PŘÁTELÉ - Blanka Čapková 
Být na prázdninách v Chorvatsku a prozkoumávat tajemtsví objevené jeskyně je fajn dobrodružství. 

HRABĚ MONTE CHRISTO - Alexandre Dumas 
Zjednodušený a upravený příběh klasické literatury pro malé děti. 

LUCINKA A VÁNO ČNÍ PŘÁNÍ - Keris Staintonová 
V malebném městečku mají na náměstí strom. Na ten strom věší na Vánoce lidé svá přání. Jenže, 
jednoho dne přijde bouřka, silný vítr a všechna přání se pomíchají. To se začnou dít věci... 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. - Disney 
Oblíbená pohádka tentokrát v komiksové podobě. 

  

Knihy pro děti 9 - 12 let 

DOMOV U HUŇATÝCH TLAPEK - Megan Rixová 
Hamish musí trávit léto na venkově u své tety Heleny. Jak zvládne bydlet na statku, když v životě 
nepohladil ani psa? 

LUBOŠOVA CELKEM FAJN KNÍŽKA - Luboš Kulíšek 
Knížka pro všechny youtubery a jejich příznivce. 

DĚTI KAPITÁNA GRANTA - Jules Verne 
Zjednodušený a upravený příběh klasické literatury pro školáky ve věku 8 - 10 let. 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA - Miguel de Cervantes 
Zjednodušený a upravený příběh klasické literatury pro školáky ve věku 8 - 10 let. 

EMILY VICHRNÁ A PROUD ČASU - Liz Kesslerová 
Již deváté pokračování fantasy příběhu z podmořského světa. 

U NÁS DOMA V ZOO - Tatjana Geslerová 
Do zooparku Ráj přivezou gorilí mládě. Lea jako dcera ředitelky má možnost se o mládě starat. 
Není to však jednoduchá práce. 

VŠECHNY ČTYŘI HVĚZDIČKY - Tara Dairmanová 
Příběh Gladys je určený především pro dívky, které rády vaří, pečou a mají vřelý vztah k jídlu :-). 



  

Knihy pro děti 13 - 15 let 

VYBER SI SVŮJ ŠŤASTNÝ KONEC - Nova Weetmanová 
Jaké bude toto léto, co Frankie Jonesovou čeká? To má každá čtenářka ve svých rukou. Kniha psaná 
jako gamebook. 

LOUTKÁŘ Z KRAKOVA - R.M.Romersová 
Poetický a zároveň tragický, Fantasy a zároveň skutečný. To je příběh, který nás zavede do 
polského Krakova v roce 1939. 

HLEDÁNÍ MODRÉ - Lois Lowryová 
V blíže neurčené budoucnosti se odehrává příběh Kiry, která trpí vrozenou tělesnou vadou,  Ovšem 
díky svému talentu zvládne přežít ve světě, který nepřipouští nedokonalost. 

ARISTOTELES A DANTE ODHALUJÍ ZÁHADY VESMÍRU - Benjamin Alire Sáenz 
Citlivý příběh dvou dospívajících chlapců, kteří k sobě hledají cestu - od přátelství až po partnerský 
vztah. 

DENÍK PARKOURISTY - Tomáš Zony Zonyga 
Deník a zároveň návod jak se stát dobrým parkouristou. 

STAR WARS - THRAWN:VELEZRADA - Timothy Zahn 
Pro příznivce Hvězdných válek. 


