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Genetická metoda: 

 

Beršadská, Marija: Jak si velká malá holčička upekla kouzelný den 

Jestli jste ještě nikdy nepekli kouzelný den, je čas to vyzkoušet. Velká malá holčička Táňa vám poradí, 
jak na to. Určitě se do toho nepouštějte sami, s kamarády to bude větší legrace. Pak už jen stačí 
smíchat několik tajných ingrediencí a čekat, co se stane. Příběh doplněný krásnými ilustracemi je 
přizpůsoben čtenářským schopnostem začínajících čtenářů.    
 
 

 
 
Burešová, Jana: Ovečka Nina a jiné pohádky  

Přečtěte si veselé pohádky o zvířátkách. Dozvíte se, jak se ovečka Nina nestačila divit, když farmář 
ostříhal její mamince všechnu vlnu, nebo poznáte zvědavého lišáka Maxe, který strkal čenich tam, 
kam neměl. Pohádky doplněné krásnými ilustracemi jsou přizpůsobeny začínajícím čtenářům, kteří se 
učí číst genetickou metodou.  
 
 

 
 
Krolupperová Daniela: Zprávy z pelíšku 

Jednoduché vyprávění je určeno nejmenším čtenářům. Společně s hravým štěnětem, které objevuje 

svět, se seznámí s radostmi, ale i se strastmi obyčejného psího života. Štěňátko poznává, jak je 

důležité mít svůj pelíšek a svoji misku. Zjišťuje ale také, že to vůbec nejdůležitější je domov a milující 

rodina, vlastně smečka. 

 



Pro čtenáře 1. - 3. třídy 

 

 

Saniová, Jitka: Pohádky kocoura Šikuly (edice: Čteme sami) 

Vydejte se za dobrodružstvím s kocourem Šikulou a jeho kamarády. Osm krátkých pohádek 

doplněných krásnými ilustracemi je přizpůsobeno čtenářským schopnostem začínajících čtenářů. 

Jednoduchý text a větší velikost písma jim usnadní první samostatné pokusy o čtení. 

 

 

 

Krolupperová, Daniela: Bubáček a klobouková víla 

Volné pokračování série knížek o strašidýlku Bubáčkovi. To byste neuhodli, koho ukrývá Lukáš v kapse 
– strašidýlko jménem Bubáček! Společně zažívají spoustu dobrodružství a tentokrát během prázdnin 
odjedou k dědečkovi na venkov. Zatímco Lukáš vyrazí s dědou do lesa na houby, Bubáček se vrhne na 
průzkum půdy, kde objeví… kloboukovou vílu! Ta je moc smutná, ztratil se jí totiž klobouk, v kterém 
bydlí. Jen co se Lukáš vrátí, pustí se všichni do hledání. Vyřeší záhadu, kam klobouk milé víly zmizel? 
 
 

 

Fiala, Katarína: 1. A  

Káťa dostala na pololetní vysvědčení velkou jedničku a přeje si bratříčka nebo sestřičku. Jak se dá 
takové přání splnit? Tak si přeje alespoň zvířecího mazlíčka. Někdo má křečka, někdo pejska nebo 
kočičku. Kdyby tak mohla mít třeba jen šnečka! 
Co vše se může stát v první třídě a jestli Kátě nějaké to přání vyjde, se dočtete v této zábavné knížce. 
Veselý příběh doprovází překrásné ilustrace. 

 

 



Pro čtenáře 3. - 5. třídy 

 

 

Pařízková, Tereza: Stela a 16 huskyů 

Jedenáctiletá Stela žije sice v zapadlé horské vesničce, ale o dobrodružství nemá nouzi. S dědečkem, 
tatínkem mašérem a smečkou šestnácti psů má o zábavu postaráno každý den. A co teprve, když se 
vydají na velké závody psích spřežení až na Aljašku! Jestlipak se jim podaří v jedné z nejtěžších soutěží 
světa dostat se na stupínek vítězů? A kde je vlastně Stelina maminka? Momentálně na druhém konci 
světa! V zemi věčného ledu, mezi úžasnými černobílými ptáky, jejichž život jako přírodovědkyně 
zkoumá. Stela ji už neviděla rok a půl. Stýská se jí, ale ví, že maminka má na Antarktidě důležitý úkol. 
Všechno se má ale brzy změnit. Pomalu se blíží konec léta a s ním na Stelu čekají hned dvě velká 
překvapení… 
 
 
 

 

Pařízková, Tereza: Stela v zemi tučňáků 

Budu vám vyprávět příběh, který vás zavede přes nejrozbouřenější moře až na kontinent, který 

nikomu nepatří. Ocitnete se na opačném konci světa, kde vás z nekonečných ledových plání začnou 

pálit oči a kde pochopíte, že příroda má vše dobře vymyšlené. Jmenuju se Stela, je mi už jedenáct a 

moje dobrodružství jenom tak nekončí. To, že můj táta je mašér a na Aljašce si splnil svůj dávný sen, 

už nejspíš víte. Je však načase vzít vás zpátky do Osmihorek a vypovědět vám příběh dalšího člena 

mojí rodiny. 

 

 



Ciprová, Oldřiška: Vlk a já 

Syn hajného Jonáš najde v lese opuštěné štěně s poraněnou tlapkou. Protože mu rodiče psa zakázali, 

tajně štěňátko ukryje u sebe v pokoji. Bohužel se na to ale brzy přijde, a když táta pejska poprvé 

spatří, okamžitě mu dojde, že to není pes, ale malý vlček. A z malého vlčka může vyrůst nebezpečný 

predátor. Jonáš však svého vlka miluje a nechce se ho vzdát. Nakonec to ale pochopí a odevzdá vlčka 

do záchranné stanice. Ani potom však na něj nedokáže zapomenout. Může přátelství mezi chlapcem 

a divokým vlkem pokračovat?  

 

 

 

Jurková, Pavlína: Viktor a případ zmizelého psa 

Strach a beznaděj… Takové pocity prožívá Viktor, kterému jednoho dne záhadně zmizí milované 

štěně. Ponořte se do podzimně sychravého detektivního příběhu úspěšné autorské dvojice. 

 

 

 

Pažoutová, Naďa: Vilma běží o život 

Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed neprostupné džungle. Dostane se až 

do vesnice, kde ji domorodci přijmou za svou. Vilma poznává jejich způsob života, tolik odlišný od 

toho, co zná, a najde si i nové kamarády. Život v džungli ji fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů. 

Opustit deštný prales navíc možná budou muset i její noví přátelé, vesnici totiž hrozí, že bude 

srovnána se zemí. Ale Vilma je odhodlaná nenechat to jen tak!  

 

 

 

 

 

 



Pro šikovné čtenáře (páťáky) doporučujeme:  

 

Juráčková, Lenka: Propast 

O Vracovských jeskyních se toho moc neví. Ani na dno nejhlubší propasti se nikdo ještě nepodíval - ti, 

kdo se o to pokusili, přišli o rozum, nebo se už nevrátili. Dvanáctiletý Jirka přijíždí do okolí Vracova na 

návštěvu za dědou, který si zde užívá lázeňský pobyt. Kam jinam se vypravit na výlet než právě do 

jeskynního komplexu. Jenže Jirkovi se po této návštěvě dějí samé divné věci. Slyší tajemný hlas a 

setká se s dívkou, co se zdá jako z jiného světa… Co se stalo? Přestoupil snad Jirka někde pomyslnou 

hranici do jiné doby? Jaké tajemství vlastně propast skrývá? 

 

 

 

Matocha, Vojtěch: Prašina (další díly – Prašina : Černý Merkurit a Prašina: Bílá komnata) 

Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině 

nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. 

A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by 

mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě všeho 

schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný a mimořádně napínavý příběh 

doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Prašiny. 

 

 

 

Colfer, Chris: Země příběhů (série knih, která čtenáře pohltí) 

Snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek. Dvojčatům Alex a Connerovi se jejich sen splnil díky 

kouzelné knize, která je přenesla do země pohádkových příběhů. Brána do světa lidí se ale uzavřela a 



vypadá to, že není cesty zpět. Čekají je napínavá dobrodružství plná překvapení a kouzel a setkání s 

pohádkovými postavami. Nepůjde však jen o setkání milá a příjemná. Boj dobra se zlem totiž nikdy 

nekončí. 

 

 

 

Reviláková, Naďa: Deník Dory Grayové  

Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov, převrátí jí svět vzhůru nohama. 
Dívka svůj nový domov nesnáší, dokud na půdě náhodou nenajde tajemný starý zápisník – deník Dory 
Grayové. Co se s jeho autorkou a její židovskou kamarádkou stalo? Hanka se to rozhodne zjistit stůj 
co stůj. Tak začíná dobrodružné pátrání po stopách minulosti, která by se už nikdy neměla opakovat. 


