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Některé knihy z nabídky doporučujeme i šikovným čtenářům (páťákům), i když knihy jsou primárně 

určené starším dětem 

 

Pro čtenáře 6. - 7. třídy 

 

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. 
 
 

 
 
Jurková, Pavlína, Vlčková, Jarmila: Hra o sen 
Napínavá knižní reality show pro ty, kdo se rádi bojí. Deset výjimečně nadaných dětí odjíždí do staré 
zapomenuté vily uprostřed divoké přírody. Čeká je tvrdý boj. Byly vybrány do nové televizní soutěže 
TAJNÝ MECENÁŠ – soutěže, která je podivná, nebezpečná a její pravidla se vymykají zdravému 
rozumu. Neúprosný boj právě začíná! 
 



 
 
Hlavatá, Dana: Naší mamce hrabe 
Dva bratři Maroš a David, přezdívaní Mako a Vido, žijí jen s rozvedenou mámou. Obyčejní chlapci v 
obyčejném bytě v obyčejném paneláku. Kromě školy, spolužáků a fotbalu řeší máminu vážnou 
známost. A starší Mako taky svoji novou spolužačku Emu. Podaří se klukům najít mámě partnera a 
sobě nového otce? Kam se dopracuje Mako s Emou? A co na to děda Teodor? 
 
 

 
 
Braunová, Petra: Evička lhářka, žhářka 
Evička je tichá holčička. Odmala je neobyčejně chytrá, ale lhavá a potměšilá. Čtenář Evičku poznává 
od miminka a vidí, že to nemá lehké. Rodiče jsou pořád v práci, starají se chůvy. Starší sestra Jitka na 
ni žárlí. A tak si Evička, jak roste, musí poradit sama. Zvládá to bravurně, ovšem v jejím srdci jsou 
zasety zloba a hněv, proto lidem ubližuje. Evička je dokonalá manipulátorka, a to se jí daří až do 
dospělosti… 
Kniha je určená menším dětem, ale naopak bych ji zařadila pro starší čtenáře, kteří nad knihou 
přemýšlí. Kladnou zpětnou vazbu k této knize máme právě od starších čtenářů. 
 
 

Pro čtenáře 8 – 9. třídy 
 
 

 

Benway, Robin: Daleko od stromu 

Tři sourozenci, kteří se mezi sebou neznají, protože vyrůstají v adoptivních rodinách. Jedna sestra, 

vyrůstající jako jedináček se dozví, že je adoptovaná a začne hledat svou biologickou rodinu. Najde 



mladší sestru a staršího bratra, každý z nich má jiný příběh a jiné zázemí… Je to americký příběh, 

dobře dopadne, ale otvírá téma pěstounství, vyrovnávání se s faktem, že je člověk adoptovaný a 

hledání biologických příbuzných. V Čechách to není tak snadné, ale téma je to rozhodně zajímavé a je 

to poutavě napsané. 

 

 
 

Rahmanová, Yasmin: Co jsme si nikdy neřekli 

Život šestnáctileté Mehrín Miahové zcela ovládl Chaos – úzkost a deprese dohnaly dívku na samotný 

kraj zoufalství. Aby unikla nekonečnému smutku, je Mehrín ochotná k sebevíc radikálnímu řešení. A 

tak se přihlásí na MementoMori – na server, který přiřazuje uživatele do skupin a určuje jim čas a 

provedení sebevraždy. Zde se Mehrín seznámí s Carou Sandersovou a Olivií Castletonovou – dvěma 

dívkami, jež bojují s vlastními zákeřnými démony. Děvčata se mají sejít a postupně splnit úkoly, které 

jim stránka uloží. Hned při prvním setkání se ukazuje, jak dobře si trojce rozumí a jak skvěle chápou 

jedna druhou. Navzdory tomu, že je dohromady svedly myšlenky na sebevraždu, vznikne mezi nimi 

hluboké přátelství, které jim odhalí důležitou pravdu – společně jsou mnohem silnější než každá 

zvlášť, a pokud vyhledají pomoc, jejich životy se mohou změnit… Rozhodnou se proto dohodu se 

serverem MementoMori ukončit. Správce stránky je však nenechá odejít tak snadno, a tak začíná 

vražedně nebezpečná hra, která poštve dívky jednu proti druhé… 

 

 
 

Addair, Theo: Muffin a čaj, Koláčky a spiklenci 

Daniel a Kit jsou dva šestnáctiletí spolužáci, kteří snad ani nemůžou být rozdílnější. Jeden je nejlepším 

studentem na internátě, k okolí se chová odměřeně a úzkostlivě si střeží své soukromí. Druhý má 

umělecké nadání, pořádek považuje tak trochu za zbytečnost a často dřív mluví, než myslí. Zdálo by 

se, že přátelství mezi nimi je nepravděpodobné a cokoli hlubšího rovnou nemožné.  

Daniel a Kit se už nemůžou dočkat, až spolu stráví léto. Dani zrovna odmaturoval a s Obrtínským 

gymnáziem i nepříjemnými spolužáky se může jednou provždy rozloučit. Kit má naopak spoustu učení 

před sebou. Daniel je pro něj ale obrovskou motivací. Pokud se bude dost snažit, může školu dokončit 



dřív a vyrazit za Danielem na univerzitu. A pak by se třeba… ale jen třeba… mohli jeden k druhému 

nastěhovat. Jejich plány na léto v Krampeřicích však zhatí jediný telefonát od Morgensternů. Daniel 

se musí ihned vrátit domů a nastoupit praxi v otcově právnické firmě… 

 

 

 

Romero, R. M.: Loutkář z Krakova 

V knize se originálně protnou dva světy: kouzelná říše panenek a reálný, nacisty okupovaný Krakov. 

Když do země panenek vtrhnou obrovské, kruté krysy, panenku Karolínu odnese tajemný vítr do 

jednoho krakovského hračkářství. Osaměle žijícího, uzavřeného Cyrila s pohnutou minulostí překvapí, 

že Karolína mluví a ti dva se brzy spřátelí, dokonce se seznámí s Josefem, židovským houslistou a jeho 

dcerou Renou. Jejich společné štěstí ale nemá dlouhého trvání. Polsko se stane kořistí Německa a 

Josef s Renou musejí odejít do ghetta. Karolína a Cyril neváhají využít svých neobyčejných schopností 

a riskovat životy, jen aby přátele zachránili. 

 

 

Dolejšová, Eva: Parkourista 

Dospívající David neví co se sebou a se svým životem. Náhodné setkání s parkouristy mu ukáže cestu 

ke sportu, který posouvá hranice fyzického těla i mentality. David v parkouru  nachází sám sebe i 

opravdové přátelství. První láska ho ale svede na scestí a dovede až ke spáchání trestného činu. 

Morální boj, vina a zrada, to vše je dospívající chlapec nucen řešit. Díky parkouristům ale hlavní 

hrdina nalezne cestu zpět – sám k sobě i k parkouru, díky němuž posunul své hranice na hranice 

dospělosti.  

 

 

 

 

 

 



Komiksy 

 

 

Osoha, Kavalír, Mašek: Návrat krále Šumavy 

Komiksová trilogie o útěku přes hranice pár let po válce. Příběh Josefa Hasila, který nejdříve sloužil 

jako esenbák na čáře, pomáhal ale k útěkům a dostal se do tábora nucených prací. Utekl, dostal se do 

Bavorska a stal se z něj agent-chodec. Je to souboj kontrarozvědek, přiblížení doby 50. let a studené 

války. Příběh je inspirován skutečnými událostmi.  

 

 

Šimáček, Jiří, Lastomírsky, Ján: Článek II. 

Komiksové knihy bývají o hrdinech a tahle není výjimkou. Je o člověku, který svou odvahu projevil v 

nejtěžších okamžicích naší historie - v období protektorátu. Z té doby známe řadu slavných jmen - 

Kuttelwascher, Peřina, Gabčík, Kubiš, František, Balabán, Mašín, Morávek a další - která žijí v naší 

paměti jako ikony statečnosti. Vedle nich jsou ale také hrdinové méně známí. Třeba kaplan Vladimír 

Petřek, který nasadil život, aby poskytl úkryt v kryptě kostela nejhledanějším "zločincům" té doby - 

útočníkům na protektora Heydricha. Petřkovo hrdinství bylo zdánlivě obyčejné, přitom nanejvýš 

riskantní, těžko pochopitelné a ve svém étosu skoro až nadlidské. Podobnou odvahu projevily stovky 

bezejmenných žen a mužů, byť jejich příběhy v této knize nenajdete. 

 

 
 
 


