KNIHOVNY DOPORUČUJÍ
Četba pro 1. – 9. třídu

1. třída
Braunová, Petra: Kuba nechce číst
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? Humorné vyprávění o malém Kubovi je
pro všechny prvňáčky, jimž škola zatím k srdci příliš
nepřirostla. Mohou tak s Kubou sdílet jeho neúspěchy i první
úspěchy, které sami velmi dobře znají.

Braunová, Petra: Rošťák Oliver
Veselé a rošťácké vyprávění ze života současných dětí. Oliver
je roztomilý šestiletý kluk – ale má potíž: vypadá jako holka.
Oliverova maminka totiž zbožňuje jeho zlaté kučery až na
ramena a nechce mu je dát ostříhat. Zato Oliver je nenávidí,
protože ti, kdo ho neznají, ho neustále oslovují: Ty jsi ale
hezká holčička! Když se mu narodila sestřička a maminka byla
v porodnici, musel Oliver zatím počkat u sousedky. Jak
to dopadlo? Využil čas na další rošťárny?

Brenckert, Eva: Péťa ve škole
Péťa pospíchá do školy. Vymyslel novou hru a chce si ji s Emilkou
a Eliášem zahrát. Ale když přijde do školy, je všechno jinak, než si
představoval. Najednou se mu ve škole vůbec nechce být…
Další díly série:
Péťa a kostlivec
Péťa je zamilovaný
Péťa sviští ze svahu
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1. třída
Březinová, Ivona: Teta to plete
Teta Běta ráda plete. Svetry, čepice, rukavice i šály. A taky
pohádky. Když se teta pustí do jejich vyprávění, nestačí Šárka
s Vašíkem kulit oči. V tetiných pohádkách Červená karkulka
potká v lese jelena se zlatými parohy, Popelka leze na strom
a hledá světýlko, Sněhurka trpaslíkům vaří ze známého hrnečku
kaši a probuzení Šípkové Růženky je přímo k neuvěření. Malí
čtenáři si však na nich mohou skvěle vyzkoušet, jak dobře znají
ta nejhezčí pohádková vyprávění.

Lindgren, Astrid: Dráček s červenýma očima
Poetická obrázková knížka vypráví příběh zeleného dráčka
s velkýma červenýma očima, který se narodil v prasečím chlívku.
Jednoho dubnového rána se jde malé děvče se svým bratrem
podívat na právě narozená prasátka. A co nevidí? V chlívku leží
matka prasnice a kolem ní se tlačí deset roztomilých selátek.
Ovšem je tam s nimi ještě někdo! V koutku stojí malý zelený
dráček s červenýma očima. Ale co teď s ním?

Lindgren, Astrid: Petr a Petra
V jedné stockholmské škole se před několika lety stalo něco
opravdu pozoruhodného. V první třídě měli právě čtení a vtom
se ozvalo zaklepání na dveře. A když se dveře otevřely, 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.
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1. třída
Lobel, Arnold: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech, zeleném
žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi Žbluňkovi, kteří
po probuzení ze zimního spánku zažívají různá dobrodružství
a patálie. Dozvíte se například, jak hledali ztracený knoflík, jak
pěstovali květiny nebo jak statečně utíkali před draky a obry.
Prolínání fantazie s realitou umocňuje kouzlo této milé knížky,
která je přímo stvořená pro začínající čtenáře.

Lobel, Arnold: Strýček Slon
Rodiče malého slona se vydali na plachetnici na moře, ale
zuřivá bouřka jim zhatila návrat domů. Sloník seděl
osamocený v pokojíčku, ale vtom zaslechl, jak někdo otvírá
dveře. Strýček Slon! Sedli hned spolu do vlaku a už uháněli
k strýčkovu domečku. A že byl strýček veselý a zábavný,
synovcovy chmury byly rázem tytam.

Mrázková, Daisy: Můj medvěd Flóra
Dnes již legendární dětská kniha, jeden z první českých
„bilderbuchů“ pro začínající čtenáře. Příběh nalezeného
opuštěného plyšového medvěda. Autorské knihy Daisy
Mrázkové jsou oblíbené nejen v Čechách, ale díky své
křehkosti a barevnosti také například v Japonsku.
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1. třída
Sigsgaard, Jens: Pavlík sám na světě
Pavlík se probudil a zjistil, že je doma sám. Ale nejen doma, je
sám na celém světě. Pavlík je moc rád, že je SÁM. Může si
dělat, co se mu zachce. Jak dlouho asi Pavlíkovi radost vydrží?
Je opravdu tak úžasné zůstat úplně sám? Jak to s Pavlíkem
dopadne, vypráví útlá knížka pro začínající čtenáře.
Kniha vyšla v Česku již před lety v několika vydáních pod
názvem Míťa sám na světě.

5

2. třída
Braunová, Petra: Kuba nechce spát
V první třídě Kuba nechtěl číst, psát ani počítat, ale díky
skvělému nápadu paní učitelky ho škola začala bavit. Co se to
však s Kubou děje teď? Kuba by ve dne jen spal a spal, jako by
z něj každou noc kdosi vysál veškerou energii. A taky že ano!
Jenže tenhle upír má naprosto nečekanou podobu…

Březinová, Ivona: Chobotem sem, chobotem tam
Co se stane, když v kabinetě přírodopisu obživne mamutí
mládě? Nečekaný objev se podaří čtveřici kamarádů, a ti se
hned rozhodnou o mamuta postarat. Ale kam ho schovat? A jak
jeho přítomnost utajit? Míša, Nina, Vládík a Teo mají plnou
hlavu starostí, zato mamutík se má čile k světu. Jak jen kolotoč
nastalých bláznivých situací dopadne? Bavte se a luštěte
s přiloženým pracovním sešitem. Pro toho, kdo pěkně přečetl
knížku, to bude hračka!

Drijverová, Martina: Sísa Kyselá
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!
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2. třída
Dvořáková, Petra: Flouk a Líla
Moderní pohádka pro děti o tom, jak se liší náš skutečný svět
a virtuální realita. Příběh o velikém přátelství počítačové myši
a kouzelného kocoura. Myš Líla není obyčejná myš, ale
počítačová. Jenže v kanceláři ji to nebaví, a tak si hledá
kamarády ve skutečném světě. Jenom pozor na toho protivného
kocoura Flouka, který by se rád dostal do počítače. Když se mu
to povede, zkusí si v něm zajít na záchod. Fúúúj! A navíc se tam
popere. Ještě že je tu myš Líla, která to s počítačem tak umí!
Krolupperová, Daniela: Policejní křeček
Pes ve službách zákona nikoho nepřekvapí. Ale policejní
křeček? Jeden takový existuje! Jmenuje se Bruno a žije
v teráriu u druháka Jirky. Bruno touží poznat svět za dveřmi
domu. Jednoho dne se skutečně dostane ven a přihodí se něco
neuvěřitelného. Z drobného hlodavce se stane postrach zlodějů
v širokém okolí!

Osborne, Mary Pope: série Magický domeček
První kniha série: Dobrodružství mezi dinosaury
Vzhůru na výpravu za dinosaury! Stačí tak málo - otevři knihu,
vyslov přání a magický domeček tě přenese třeba do doby pravěkých
ještěrů. S Aničkou a Kubou zažiješ díky magickému domečku
dobrodružství na místech, o kterých se ostatním dětem může jen zdát.
Ale pozor, všude číhá plno nebezpečí!
Další díly série:

Dobrodružství s tajemným rytířem
Dobrodružství v říši pyramid
Dobrodružství mezi piráty
Dobrodružství v zemi nindžů
Dobrodružství v pralese
Dobrodružství v době ledové
Dobrodružství na Měsíci
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2. třída
Svěrák, Zdeněk: Pan Buřtík a pan Špejlička
Kniha vypráví o nevšedním přátelství dvou kamarádů. Když se
pan Buřtík a pan Špejlička poprvé setkali, dali se do smíchu.
Smáli se sami sobě, vždyť jeden vypadal jako soudek, druhý jako
tyčka. Ale hned si byli sympatičtí, a vydali se zpečetit své
nenadálé přátelství do restaurace Rozmarýnka. První si objednal
dvanáct talířů tlačenky s chlebem (který asi?), ten druhý lipový
čaj a sušenku (kdo asi?). A pak společně vyrazili vstříc novým
dobrodružstvím.
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3. třída
Braunová, Petra: Kuba nechce prohrávat
Kuba nerad prohrává. A zvlášť teď, kdy do třídy přibyl nový
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!

Brycz, Pavel: Bílá paní na hlídání
Bílou paní Perchtu z Rožmberka už nebaví každou noc strašit.
Dennodenně trčí v rámu starého obrazu a ztuhlé kosti si protáhne
jen při půlnoční procházce po hradním cimbuří. A tak se rozhodne
podat si inzerát coby paní na hlídání. Z bohaté nabídky dopisů si
vybere ten od paní Černé, ženy námořníka a maminky paterčat.
Slovo dá slovo – a bílá paní dostane na starost Barnabáše, Uriáše,
Kleofáše, Matyáše a Tobiáše. S těmihle čertovskými rošťáky ji čeká
pořádný šrumec, mumraj a dobrodružství.

Březinová, Ivona: Lentilka pro dědu Edu
Kniha je prvním ztvárněním Alzheimerovy choroby v české
literatuře pro děti. Příběh vypráví o rodině, v níž žijí
pohromadě pradědeček „děda Eda“, dědeček a mladí manželé
se synem Honzíkem. Harmonické soužití několika generací
narušuje pouze jedno, velká zapomnětlivost dědy Edy. Začala
nenápadně, ovšem časem dospěla k tomu, že děda Eda netrefí
domů, obouvá si různé boty, zapomene Honzíka v obchodě,
zamkne se doma a neumí si otevřít, občas někoho nepozná.
Zprvu si všichni myslí, že je to skleróza, která patří k věku, ale posléze se zjistí, že dědeček
trpí Alzheimerovou chorobou.

9

3. třída
Drijverová, Martina: České pověsti pro malé děti
Staré české pověsti jsou nezaměnitelnou a neoddělitelnou kapitolou
v literatuře o dávných časech v historii našeho národa. Autorka
vybrala pro malé čtenáře ty nejznámější a nejpůvabnější a vypráví
je jazykem čtivým a dětem srozumitelným (Praotec Čech, Silný
Bivoj, Libuše a Přemysl, Dívčí válka, Oldřich a Božena, Břetislav
a Jitka, Blaničtí rytíři, Karlův most, Král Žito, Bruncvík, Faustův
dům, Dalibor, Synové Svatoplukovi, Golem, Staroměstský orloj,
Horymír, Král Karel IV., Tatarská princezna, Král Ječmínek).

Krolupperová, Daniela: Kouzelná aktovka
Na jaře se do blízké říčky vrátili raci, a tuhle podívanou si
druháci Viktor a Hugo nemohli nechat ujít. U vody však
zvědavý Viky na mokrém svahu uklouzne – zamaže se
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!

Lindgren, Astrid: Madynka
Milé a rošťácké příběhy z pera oblíbené autorky. Madynka je
sedmiletá, trochu nezkrotná, ale velmi podnikavá a dobrosrdečná
holčička. Srší nápady, které hned uskutečňuje především pro
sestřičku Lízu. Obě žijí s rodiči na švédském venkově. A protože
svou malou sestru miluje, vymýšlí pro její zábavu nevšední
radovánky, které se jí ale obvykle tak trochu vymknou z rukou.
Sestřičky prožívají báječné dětství a vůbec jim nevadí, že nad jejich
neuvěřitelnými kousky vstávají dospělým občas vlasy na hlavě.
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3. třída
Svěrák, Zdeněk: Tatínku, ta se ti povedla
Pan Šíma dostal doma důležitý úkol: vyprávět každý večer svým
dětem pohádku. Dříve jim vyprávěla maminka, ale protože
jí nezbývalo mnoho času (v domácnosti je vždy co na práci),
převzal její úlohu tatínek. On by nejraději pohádky četl, jenže
Petřík a Petruška s tím nesouhlasili. Vyžadovali takové, jako
byly ty od maminky: o zdánlivě obyčejných věcech kolem nás.
A to není vůbec jednoduché! Povede se to tatínkovi?

11

4. třída
Braunová, Petra: Tramvaj plná strašidel
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou situaci. Za okny jeho
pokoje se v noci vznášela tramvaj plná strašidel! Začaly prázdniny
a

David

odjel

do

moravského

Uničova.

Nad

bratranci

a sestřenicemi vždycky ohrnoval nos a neustále se vytahoval.
Tentokrát ho však dvanáctiletá Bětka, desetiletá Žofka a sedmiletý
Cyrda nemůžou poznat. Přijel celý vystrašený, a brzy se přiznal
proč. Děti historce o tramvaji nevěří, a rozhodnou se záhadu
prozkoumat na vlastní oči přímo v hlavním městě.

Drijverová, Martina: Domov pro Marťany
Vyprávění o jednom školním roce 10leté dívky, která je šťastná
v kruhu své rodiny i přesto, že její mladší bratr je nevyléčitelně
nemocný. Na počátku příběhu se rodina stěhuje do vlastního domku
a hrdinka prožívá všechny problémy života v novém prostředí. Snaží
se najít kamarádku a po počátečním zklamání se zdá, že se jí to
podařilo. Autorka akcentuje pozitivní přístup k životu u všech členů
rodiny, jejich vzájemnou lásku a pochopení.

Kahoun, Jiří: Školník Kulda je jednička
Jednoho dne přibude do čtvrté třídy nový žák Karel Kludský.
Na hlavě nosí v zimě v létě kulicha, protože má celkem osm uší,
na každé straně čtyři. Díky jim slyší neuvěřitelně daleko, a ví,
co se kde děje a co si lidé povídají. Tuhle úžasnou výhodu
dokonale využije parta kamarádů - a to nejen při otevřeném boji
s věčně nabručeným školníkem Kuldou!
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4. třída
Kästner, Erich: Luisa a Lotka
Veselý, nevšední příběh dvou devítiletých dívek, které se náhodně
poznají o prázdninách na táboře. Luisa a Lotka jsou dvojčata, která
žila po rozvodu rodičů odděleně, a teď se rozhodly vzít osud
do svých rukou. Každá odjíždí k druhému rodiči s nadějí na jejich
smíření, a z toho vzejdou humorné a spletité situace. Luisa a Lotka
jsou sice stejná děvčata, ale přece jen tak jiná. Oblíbená knížka byla
pro

svou

nápaditost,

vtip

i nestárnoucí

námět

několikrát

zfilmována.
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví
líp než Greg Heffley, který se se svými problémy ve škole
a v rodině svěřuje deníku. Není to obyčejný deníček. Nemyslete si,
že to bude nějaké „milý deníčku“ tohle a „milý deníčku“ támhleto.
Navíc to vlastně není deník, jsou to zápisky. Greg si prostě zapisuje
a čmárá obrázky ke všemu, co se kolem něj děje. Zábavné čtení
s prvky komiksu ze života školáka.

Kratochvíl, Miloš: série Pachatelé dobrých skutků
1. díl série: Puntíkáři
Michal Souček a Filip Fialka 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. Humorné příběhy ze života
školáků.
Další díly série:

Duchaři
Kouzláci
Bouráci
Klofáci
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4. třída
Lindgren, Astrid: Pipi Dlouhá punčocha
Příhody ze života svérázné devítileté dívenky Pipi s nevšedním
chováním, i vzezřením, nejsou skutečně ledajaké. Pipi bydlí sama
bez rodičů v domku na okraji města, společníkem jí je pouze malá
opička a kůň. Není však vůbec smutná, prožívá spoustu veselých
dobrodružství se svými přáteli. A jednou se dokonce vydá lodí
za tatínkem, který je na dalekém ostrově černošským králem.

Lomová, Lucie: Anča a Pepík
Komiks o dvou myších vycházel s velmi příznivým ohlasem deset
let ve známém časopise Čtyřlístek. Dodnes se těší veliké oblibě.
Zdařilé detektivní zápletky v kombinaci s propracovaným
fiktivním světem a jedinečným kresebným zpracováním vytváří
kombinaci, která je nadčasová a dokáže upoutat všechny generace.
Svět Anči a Pepíka možná na první pohled působí dětsky, jedná se
ale o svět bez příkras, který dětem nenabízí jednoduchá řešení
na komplexní problémy světa. Myší svět dokáže být stejně
nebezpečný jako lidský, plný nástrah, křivostí a lži. Zároveň ale okouzluje humorem, dějem,
který plyne jako o závod a hlavně… můžeme si být jistí, že všechno vždycky dobře dopadne.

Wilson, Jacqueline: Dvojčata v průšvihu
Ahoj, já jsem Ruby a tohle je Garnet. Je nám deset a jsme dvojčata.
Máme babičku, tatínka a jezinku Jiřinku. Měli jsme i maminku, ale
ta umřela. Místo ní je tu Jezinka. Lidi říkají, že jsme úplně
stejné, ale nejsme. Jenom Jezinku máme obě stejně hrozně moc
nerady. A taky chceme hrát v televizi. Teda, Ruby chce. Já ne. Jenže
oni potřebují dvojčata…
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4. třída
Wilson, Jacqueline: Přežít
Kniha od oblíbené autorky Jacqueline Wilsonové je určena pro
mladší čtenáře, a tentokrát i pro kluky! V nabídce dětského sportovního tábora slibovali horolezectví, slaňování, jízdu v kánoích
i bláznivý kyblíkový závod, zkrátka samou akční zábavu. Co se
týče Tima, je tu jediný problém: strašně nerad sportuje… Podaří se
mu přežít hororový týden absolutně nabitý závoděním všeho druhu? A může vůbec zvítězit jeho družstvo, Tygři? Jedna věc je jistá
– zázraky se dějí a každý se tu dočká nějakého překvapení!
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5. třída
Braunová, Petra: Ztraceni v čase
Jedenáctiletý Martin tráví léto u babičky na vsi. Kdyby nedostal
dvojku z chování, mohl už být u moře! Ještěže umí babička tak pěkně
vyprávět! Martin rád poslouchá o jejím malém bratrovi, který byl
stejný rošťák jako on a kterého zabil blesk. Jednoho dne Martina
zastihne bouře a ohromný záblesk doprovázený podivným fialovým
zářením. Náhle po louce běží k vysokému stromu osamělý chlapec.
Martin ho zachrání a zjistí, že je to babiččin zemřelý bratr. Co se stalo,
kde se to Martin octl? A kdo se vlastně ztratil v čase?

Dahl, Roald: Karlík a továrna na čokoládu
Moderní pohádka nabitá fantazií, hravostí a jemným humorem je
nejslavnější dětskou knížkou Roalda Dahla. Autor v ní splnil dětský
sen mnohým z nás: spolu s pěti dětmi, hrdiny této knížky, provádí
čtenáře kouzelným světem největší továrny na sladkosti na světě, kde
se čokoláda míchá vodopádem na čokoládové řece, kde v mnoha
zajímavých sálech vznikají ty nejúžasnější dobroty a kde se dají zažít
vskutku neočekávaná dobrodružství.

Doskočilová, Hana: Když velcí byli kluci
Jednadvacet krátkých příběhů ukazuje mladším čtenářům, že i slavní
byli dětmi se všemi překážkami a trápeními tohoto věku. Hlavními
hrdiny příběhů jsou malý Kolumbus, Edison, Cervantes, Bach,
Darwin, Komenský, Chagall, Mozart, Puškin, Andersen, Rembrandt,
Einstein, Michelangelo, Schweitzer, Deburau, Verne, Chaplin, Ford,
Saint-Exupéry, Picasso a Armstrong. Jejich osudy, problémy
i šťastné náhody jsou různé, jedno však mají společné - už tenkrát si
stáli na svém.
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5. třída
Lewis, Clive Staples: Lev, čarodějnice a skříň
Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. Projděte
s námi do Narnie, země zázraků a kouzel. Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, Edmunda a Lucie v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů
a dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou čarodějnicí. Dokážou
s pomocí moudrého a zároveň strašlivého lva Aslana zlomit její
temnou nadvládu? Nenechte si ujít fantasy bestseller, který nadchl
miliony čtenářů po celém světě.

Lomová, Lucie: Zlaté české pohádky
Přední česká autorka komiksů vytvořila knížku, ve které najdete pět
klasických českých pohádek a navíc ještě něco o jejich původu.
Komiksové zpracování přibližuje moderním, svižným a vysoce
estetickým způsobem bohatost českých lidových pohádek. Tyto
pohádky úspěšně a srozumitelně představují českou pohádkovou
tradici. Pohádky: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Dvojčata, Otesánek,
Obuchu, hýbej se, Rozum a štěstí.

Procházková, Iva: Únos domů
Klukovský román o dvanáctiletém Liborovi, který po tragické smrti
rodičů nalezne nový domov u strýčka. Stane se obětí únosu, ovšem
únosci nevědí, že Libor není synáček z bohaté rodiny. Během chvilky
se Liborův život promění v strhující boj o život, chlapec však v mezní
situaci neztratí odvahu a obstojí. Celý příběh vypráví Libor svému
psovi, a tak mimoděk odhaluje své pocity, osamělost i touhu pro
přátelství a skutečném citu.
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5. třída
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter a kámen mudrců
Fantasy série o mladém čaroději, která se stala fenoménem. Harry si
myslí, že je obyčejný kluk. Když byl malý, zemřeli mu rodiče a on zná
jen život u strýce, tety a jejich rozmazleného synka Dudleyho. Vše se
ale změní ve chvíli, kdy mu sova přinese pozvánku ke studiu na Škole
čar a kouzel v Bradavicích, a obr Hagrid mu prozradí, že je kouzelník!
Harry neváhá a odjíždí do Bradavic, kde potká své nejlepší kamarády,
naučí se ovládat své kouzelnické schopnosti, stane se členem školního
týmu famfrpálu a především svede bitvu s Voldemortem, Pánem zla.

Sirovátka, Oldřich: Brunclík a lev
České pověsti pro malé děti s velkými písmeny. Mezi pověstmi
tady najdeme např. O Ječmínkovi, O vojsku v Blaníku, Havíř
a permoník, Mistr Hanuš a pražský orloj a mnoho dalších. Pověsti
mají rozsah od dvou do čtyř stránek, aby i malí čtenáři byli schopni
pověst vnímat anebo si ji přečíst.

Šrut, Pavel: Ezopovy bajky
Bajky, které přežily staletí k nám i dnes promlouvají se stejnou
naléhavostí jako v dobách antiky. Drobné příběhy o zvířatech
a lidech odhalují chamtivost, lenost, násilí, lež či jiné lidské. Bajky
jsou důkazem, že lidé jsou v mnohém stále stejní a při vší
rozumnosti… nepoučitelní. Moderní převyprávění klasických bajek
v podání Pavla Šruta doprovázejí humorné ilustrace Miloslava Jágra
a jsou skvělým čtením pro malé i velké. V závěru každé bajky je
uvedeno morální ponaučení, které z ní vyplývá.
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5. třída
Walliams, David: Babička drsňačka
Příběh s překvapivou pointou a černým humorem vypráví
o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně
troufalé loupeži. Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend
u babičky: „Vždyť je s ní děsná nuda! Se všema starýma je nuda.
Telka jí nefunguje, pořád chce jenom hrát scrabble a smrdí
kapustou!“ Pěkně tvrdý odsudek z úst nezletilce, jenže to ještě Ben
netuší dvě věci: 1) Jeho babička kdysi byla proslulou lupičkou
šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukradnout korunovační klenoty,
a teď potřebuje Benovu pomoc!
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6. třída
Černý, Jiří: Obrázky z československých dějin (1918–1945)
Kniha volně navazuje na Obrázky z českých dějin a pověstí. Hravou,
ale výstižnou formou přibližuje čtenářům novější dějiny naší vlasti,
od vzniku republiky v roce 1918 do konce druhé světové války. Vypráví o příznivých časech našeho státu, i o těch nelehkých, protektorátních, válečných. Ale i o známých osobnostech politiky a kultury
(Masaryk, Beneš, Štefánik, Baťa, Čapek, Voskovec a Werich aj.).

Drijverová, Martina: České dějiny očima psa
Pes žil s lidmi odjakživa. Doprovázel rytíře i sedláky, hlídal lidi
i majetek a procházel dějinami. Co si asi tak o nich myslel?
To prozradí tahle nevšední knížka. Pes v ní se zaujetím sleduje
českou historii od praotce Čecha přes staré pověsti, Přemyslovce,
Lucemburky až k mistru Janu Husovi. Někdy do dění přímo
zasahuje, někdy ho jen trefně komentuje. Humorný průvodce našimi
dějinami vám osvěží to, co o nich víte a co jste už trochu zapomněli,
a prozradí to, co zatím ještě neznáte.

Foglar, Jaroslav: Hoši od Bobří řeky
Příběh o skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím přátelství.
Vedoucí Rikitan dá dohromady partu dvanácti chlapců. Každý z nich
je jiný, ale všichni se navzájem skvěle doplňují. Rikitan pro chlapce
vymýšlí zábavné hry, aby je vedl k čestnosti, fyzické síle i moudrosti. Společně si zamilovávají přírodu a podle zálesáka Roye loví bobříky. Stávají se tak věrnými kamarády, kteří spolu zažívají nezapomenutelná dobrodružství.
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6. třída
Foglar, Jaroslav: Rychlé šípy (komiks)
Romantická dobrodružství a veselé příhody, které chtějí prožívat
snad všechny děti. Rychlé Šípy vás pobaví i poučí. Aniž si to
v prvé chvíli uvědomíte, stanou se vaší učebnicí kamarádství,
svornosti, odvahy, pochopení druhých, umění si za každé situace
poradit. Některé příběhy se vám hlouběji vryjí do paměti. Řadu let
se ke knize můžete vracet, abyste ji pak uschovali pro své děti, tak
jako to dělávali vaši otcové a dědové pro vás.

Ježková, Alena: Řecké báje
Alena Ježková se tentokrát rozhodla nově ztvárnit nejkrásnější
a nejznámější báje starověkého Řecka. Čtenáři ve dvaadvaceti
příbězích navštíví různé krajiny, seznámí se se záhadnými
bytostmi, polobohy i podivuhodnými zvířaty, ale především
s velkou rodinou olympských bohů, s jejich ctnostmi i slabostmi.
V úžasu budou číst o odvážných skutcích a dobrodružstvích
bájeslovných hrdinů a obdivovat jejich srdnatost a chytrost. Nové
převyprávění dává báječnou příležitost se dobře bavit a současně
poznat (nebo si oživit) řeckou mytologii.

Neomillnerová, Petra: Amélie a tma
Amélii je dvanáct… a to už dlouhých 122 let. Má černé vlasy, nosí
černé šaty, dokonce i kolo má černé. Její ruce jsou chladné
a z domu, kde žije, vychází jen v noci. Nemá žádné kamarádky, je
prostě jiná a z toho všeho čím dál tím smutnější. Až setkání
s Markétou ji rozveselí, najednou si má s kým hrát a povídat si.
Markéta také řeší trable - kamarádi ji nechápou a maminka má
taktak peníze na to, aby se uživily. Své přátelství dívky tají až do
chvíle, kdy Amélie zachrání Markétu před utonutím.
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6. třída
Riordan, Rick: Percy Jackson – Zloděj blesku
Dvanáctiletého Percyho čeká vyhazov ze školy a další trampoty
na sebe nenechávají dlouho čekat. Najednou kolem něj začínají ožívat bytosti ze starých řeckých bájí. Z učitelky matematiky je krvelačná příšera, z kamaráda se vyklube satyr a jeho otec je olympským
bohem. Většina z nich má na Percyho spadeno, podezírají
ho z krádeže blesku – mocné zbraně nejvyššího boha Dia. Percy
a jeho přátelé mají jen deset dní na to, aby blesk našli a vrátili,
uklidnili náladu na Olympu a zabránili osudné válce bohů.
Šrut, Pavel: Lichožrouti
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud nikdy nebyl dopaden.
Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. Kdo
za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů
dělá licháče. Do jejich tajemného světa pronikla autorská
a ilustrátorská dvojice Pavel Šrut – Galina Miklínová a vynořila se
s napínavým a vtipným příběhem jedné lichožroutí rodinky, starého
mládence pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta Hihlíka.

Válková, Veronika: Karel IV. - Příběh českého krále
Vstupte s Bárou pomocí kouzelného atlasu do středověku. Příběh
dvanáctileté Báry, která se ocitne v minulosti, je zároveň příběhem
teprve čtrnáctiletého budoucího českého krále a římského císaře Karla IV. Na půdě starého domu najde Bára podivný starý atlas. Poznává
mapy jednotlivých světadílů, přesto vypadají jinak než ve školním
atlase. Když se jedné mapy dotkne, půda zmizí a Bára se ocitá přímo
na královském dvoře ve středověké Paříži. A první koho potká je
mladík, který se jí představí jako Karel. V závěru knihy si Bára
do deníčku poznamenává důležitá data a události z Karlova života.
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6. třída
Verne, Jules; Neff, Ondřej: Dva roky prázdnin
Dobrodružství party kluků vyvržených na břeh pustého ostrova.
Školní výlet se protáhl na dva roky a prázdniny to rozhodně nejsou. Děti ve věku od osmi do dvanácti musí tvrdě dřít, aby útrapy
nastražené divokou přírodou přežily, a nakonec jsou nuceni podniknout osudový boj se skupinou zločinců. Vítězství znamená
život, prohra smrt…

Wilson, Jacqueline: Tajemství
Při náhodném setkání přeskočí mezi dvěma dívkami jiskra
opravdového přátelství. Když musí Zlata utéct z domova, napadne
Indii, že by se u ní Zlata mohla ukrýt - jako se za války ukrývala
Anna Franková. A tak vznikne jejich největší společné tajemství.
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7. třída
Březinová, Ivona: Řvi potichu, brácho
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla. Se
světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí. Ale
nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví
horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani jeho dvojče na něj
nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by
nepřežily. Příběh autistického chlapce a jeho okolí, které se s jeho
poruchou

musí

dennodenně

vyrovnávat,

dětem

ukazuje,

že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze
všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění.
Černý, Jiří: Obrázky z moderních československých dějin (1945–1989)
Víte,

kdo

poprvé

vyslovil

výraz

železná

opona?

Patřilo

Československo mezi první tři země, kde se začaly stavět domy
z panelů? A podařilo se někomu překonat rekord Emila Zátopka
z olympijských her v Helsinkách? Na tyto otázky a spoustu dalších
najdete odpovědi v této obrázkové publikaci, která provází dějinami
poválečného

Československa

a

érou

totality.

Přístupnou

a srozumitelnou formou přivádí mladé čtenáře ke komplikované
a proměnlivé době let 1945–1989 v Československu, která
v mnohém předurčila i současný vývoj demokratické společnosti.
Flanagan, John: Hraničářův učeň - Rozvaliny Gorlanu
Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý
život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, ale do bojové
školy ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení
k Haltovi, tajemnému hraničáři. Will se postupně učí používat zbraně
hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého
ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, zjistí, že dobrý
hraničář je pro království stejně důležitý jako slavný rytíř. A když se
s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu do pustiny, aby vystopoval
děsivé tvory, kteří chtějí zabít krále, zjistí nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné…
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7. třída
Ježková, Alena: Příběhy českých knížat a králů
Devět historických příběhů přibližuje život a vládu českých
panovníků, jako byl kníže Oldřich nebo Břetislav, Vladislav I.,
král Přemysl Otakar II., Václav II., Jan Lucemburský či císař
Karel IV., ale také sv. Vojtěch nebo sv. Anežka Česká. Příběhy
českých knížat a králů spisovatelky Aleny Ježkové volně navazují
na úspěšné Staré pověsti české a moravské.

Ježková, Alena: Staré pověsti české a moravské
Nejstarší české a moravské legendy, zpracované poprvé před
stoletím Aloisem Jiráskem, se po letech dočkaly moderní interpretace. Autorka citlivě zpracovala pověsti do podoby napínavých a dramatických příběhů, vyprávěných živým a současným
jazykem. Vycházela přitom z historických pramenů a z nejnovějších poznatků současné archeologie. Kniha navíc obsahuje
krátké naučné texty uvádějící čtenáře do reálií doby, v níž se
jednotlivé příběhy odehrávají.

Lindgren, Astrid: Bratří Lví srdce
Fantasy román pro děti, který je netypicky pro tuhle věkovou kategorii prostoupen velmi temným stínem smrti a nemoci. Jsou zde ale
také pozitivnější části, jako například platonická láska, věrnost, naděje, ctnost, odvaha a také pacifismus. Hlavními hrdiny knihy jsou
dva bratři; starší Jonatán a mladší Karel zvaný Suchárek. Svým rodným příjmením se jmenují Lvovi, ale v Nangijale, kde prožívají svá
dobrodružství, jsou známí přednostně pod příjmením Lví srdce. Spolu se svojí neporazitelnou skupinou povedou boj proti Tengilovi,
který tu vládne s pomocí hrůzostrašné dračice Katly, která chrlí oheň.
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7. třída
Ollivier, Mikäel: Život k sežrání
Ben žije na předměstí Paříže, chodí do gymnázia a je v pohodě.
Rád jí a sní o tom, že se stane majitelem hotelu na pobřeží v Bretani. Jen ostatní jsou trochu nervózní… Ben tloustne. Váží o dvacet-třicet kilo víc, než by měl. Nezbývá než nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužáků a pokusit se zhubnout. Autor vtipně a
lehce vypráví příběh kluka, který ví, co chce, dokonce ví, kde dělá
chyby, a o to víc ho iritují rady okolí. Zprostředkovává čtenářům
pocity "tlouštíka" a především trápení i radost plynoucí
z rozhodnutí držet dietu. Bude život poté krásný a snadný? Knížka o hladu, pubertě a snech.
Tolkien, John Ronald Reuel: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
Příběh o tom, kterak se Pytlík vydal za dobrodružstvím a shledal,
že náhle dělá a říká naprosto neočekávané věci… Bilbo Pytlík je
hobit, který se těší z pohodlného a skromného života a jen
zřídkakdy putuje dále než do své spižírny. Jeho spokojené bytí je
narušeno, když se jednoho dne u jeho prahu objeví čaroděj Gandalf
v doprovodu třinácti trpaslíků a vezmou ho s sebou na cestu „tam
a zase zpátky“. Mají v úmyslu uloupit poklad mocného Šmaka,
velikého a velmi nebezpečného draka…

Verne, Jules; Neff, Ondřej: Tajuplný ostrov
Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají
lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají
dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště,
a hlavně nejedno tajemství. Největší z nich se skrývá v hlubinách
ostrova, v tajemných prostorách, které dokázal vypátrat jen ten,
kdo prosvítil jasem svého génia hlubiny oceánů.
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7. třída
Válková, Veronika: Terezínské ghetto
Takhle hororovou noc Bára ještě nezažila! Právě zuří druhá světová
válka a Bára se ocitne v naprosto pustém městě, kam Hitler sváží
Židy z celých Čech… v Terezíně. Naštěstí se seznámí s Petrem.
On a jeho tři kamarádi pro Báru shánějí jídlo, deku na spaní a další
nezbytnosti a od nich se také Bára dozvídá, že se ocitla v nacistickém
ghettu. Na svých toulkách po Terezíně se seznámí s dalšími osobami,
které dokreslují bezútěšnou situaci lidí, jež sem nacisté zavřeli. Když
dostanou její kamarádi transportní lístky, rozhodne se Bára, že sama v
Terezíně nezůstane a že odjede s nimi. Naštěstí se jí do vlaku
nastoupit nepodaří.
Tichý, František: Transport za věčnost
Dobrodružný příběh odehrávající se v protektorátní Praze
a terezínském ghettu se snaží nejen přiblížit osudy několika chlapců
na pozadí dobových událostí, ale míří i k hlubším otázkám
po původu zla a základního určení lidské existence. Petr, Honza,
Matouš a Jakub jsou spolužáci ze stejné holešovické školy. Jejich
kamarádství i osobní statečnost má ale brzy prověřit houstnoucí
temnota světové války. Příběh seznámí čtenáře s životem mládeže
na počátku protektorátu. Popisuje průběh kamarádství mezi hochy,
které nově nastolený režim postupně rozděluje – vnitřně i navenek. Vycházejí v platnost
protižidovská opatření, začínají transporty. Najdou kamarádi světlo, odvahu a věrnost sobě
navzájem i sami sobě i uprostřed terezínského ghetta?
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8. třída
Boyne, John: Chlapec v pruhovaném pyžamu
Brunovi se nechce opouštět starý dobrý pokojíček, školu a kamarády
v Berlíně a stěhovat se do nového, osamělého a ponurého domu
v tajemném místě jménem Aušvic. Jenomže Fíra, nadřízený Brunova
tatínka, tak rozhodl a devítileté děti do podobných záležitostí nemají co
mluvit. S kým si tady ale Bruno bude hrát? Z okna vidí jen vysoký plot
a za ním občas podivné lidi, kteří všichni nosí pyžamo – i přes den!
A pak se jednoho dne seznámí se stejně velkým Šmuelem…

Březinová, Ivona: Jmenuji se Alice - Jsem narkomanka
Napínavý příběh dívky, která se octla v drogové pasti. Alice je
inteligentní gymnazistka, které rodiče naprogramovali kariéru lékařky.
Stresy v rodině plynoucí ze strohé výchovy a osobních problémů všichni
řeší nejrůznějšími léky. Alice chce rodičům vyhovět, ale jak se vyskytne
skulina v podobě samostatně prožitých prázdnin, zatouží být dospělá a
zároveň vyzkoušet zakázané ovoce. Nová láska ji však nutí vyhledávat
drogu a zběsilý kolotoč se rychle roztáčí.

Březinová, Ivona: Jmenuji se Ester - Jsem gamblerka
Ester je dívka z početné rodiny, kde se sice všichni mají rádi, ale nikdo
se o nikoho příliš nestará. Ester doma pociťuje nedostatek soukromí,
a navíc se upne k myšlence mít vlastní peníze. Čím dál víc začne
využívat kamarádského pohostinství rodinného přítele, majitele baru
a herny, a od první nesmělé výhry se rychle propadá do závislosti na
hracích automatech. Už ji nic nezastaví!
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8. třída
Březinová, Ivona: Jmenuji se Martina - Jsem bulimička
Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá
výchova směřovala k tomu, že z dcery nesmí být boubelka. Nesmí být
tlustá, osamělá a nešťastná jako její máma. Martina tedy kopíruje
matčiny nepřetržité diety, až se odmítáním jídla dostane na okraj
propasti. Ač se nenávidí za to, co dělá, nemůže si pomoct. Teprve
až pozná, že i do dívky, jako je ona, se někdo může zamilovat.

Čech, Pavel: A
Kniha beze slov, kniha mnoha lidských příběhů, komiks, jehož
obrázky poskytují příležitosti ke kladení otázek i hledání
odpovědí. Kniha o diktatuře písmene A. Příběh chlapce s číslem
21868 na rádiovce se odehrává ve městě, v němž jediné správné
názory symbolizuje písmeno A. Chlapec pracuje v továrně. Jeho
jediným světlým okamžikem dne je přestávka na svačinku. To se
mladík s krajícem chleba posadí ven, za tovární komín. Chlapec
snící o létání vyleze na komín. V dálce, za hranicemi města
obestavěného zdí vidíme spolu s ním docela jinou krajinu, barevný svět. Co asi to zjištění
s chlapcem udělá?
Čech, Pavel: Dědečkové
Kniha byla napsána na počest všech dědečků bývalých,
současných i budoucích a v tomto ohledu je v rámci české
literatury i českého komiksu unikátní. Autorem poetických
a nápaditých komiksů je Pavel Čech – tajný člen Rychlých šípů,
indián, rekordman v rozdělávání ohně třecími dřívky, bývalý
hasič, otec dvou synů – a také malíř, spisovatel a jeden
z nejvýraznějších domácích autorů komiksu.
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8. třída
Herrndorf, Wolfgang: Čik
Knižní "road movie" pro všechny generace. Čtrnáctiletého Maika,
kterému pro jeho podivínství nikdo neřekne jinak než Cvoky,
nečekají zrovna zábavné prázdniny. Dokud nepotká excentrického
Čika, který si s ničím neláme hlavu, má pořádnou dávku odvahy
i drzosti a v každé situaci si ví rady. Navíc disponuje ukradenou
Ladou - kraksnou, co se sotva drží na kolech. A tak se tihle dva
ztracenci vydávají na cestu napříč východním Německem, směr
"Tramtárie". Potkávají lidi stejně podivné a úžasné jako země, jíž
projíždějí. A na konci svého putování mají kufr zážitků a na svět se dívají jinýma očima.

Lowry, Lois: Dárce
Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny,
strach ani bolest. Všechno je dokonale organizované, nikdo si
kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání dostane
každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti", uctívaným
strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž mu
dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět
ani cítit – vzpomínky a zkušenosti předchozích generací, dozvídá
se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství a začíná
chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti
volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív…

Paolini, Christopher: Odkaz dračích jezdců - Eragon
Fantasy bestseller Eragon, který nadchl miliony čtenářů po celém
světě. Vypráví příběh chudého farmářského chlapce, který najde
modrý kámen, z něhož se vyklube dračí mládě – Safira. Spolu se
vydají na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným králem, jehož
zlo nezná mezí. Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít
břímě legendárních Dračích jezdců? Osud království možná leží
v jeho rukou… První díl trilogie Odkaz Dračích jezdců.
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8. třída
Procházková, Iva: Uzly a pomeranče
Nespoutaná příroda, divocí koně a nezapomenutelný příběh
o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce. Příběh, v němž velkou
roli hrají koně. Koně jako sny, jako symbol nespoutanosti…
Po smrti maminky nachází Darek útočiště v nespoutané horské
krajině, v blízkosti koní. Jako by byli v něčem pravdivější než lidé,
jako by jim lépe rozuměl. Vedle nich mu učaruje také Hanka,
„pomerančová holka". V její přítomnosti zapomíná na všechny
problémy a prožívá krásné pocity prvního zamilování.

Sís, Petr: Zeď
Zcela ojedinělá kniha v New Yorku usazeného českého
výtvarníka

a spisovatele,

která

čtenářům

přibližuje

dobu

komunismu, léta 1948-1989, kdy za "železnou oponou"
v Československu

žili,

pracovali

a

snili

obyčejní

lidé.

Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks a autentické
obrazové deníky.

Telgemeier, Raina: Úsměv
Raina

je

obyčejná

holka

s

obyčejnými

problémy.

Tedy

do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o přední zuby! Takový
úraz by dal pěkně zabrat každému, ovšem v případě dospívající
teenagerky se chybějící chrup rovná naprosté tragédii. Chudák
Raina si musí projít strašidelnou cestu po dentistických ordinacích,
šperkovanou nejroztodivnějšími zubními náhradami, chirurgickými
zákroky, rovnátky a obličejovými postroji. Kamarádky nemají pro
její novou vizáž moc pochopení, ale co teprve tomu řeknou kluci!
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9. třída
Březinová, Ivona: www.bez-bot.cz
Všechno začíná jako děsivé snové drama vážně zraněného lyžaře
Bena Brauna. Svět je najednou cizí, k realitě nelze dohlédnout,
ze všeho vnímá jen náznaky. Probuzení je ale ještě horší – musí se
vyrovnat s faktem, že přišel o obě nohy. Končí tím jeho život?
Co bude dál? Ne, nejde to lehce. I když mu pomáhá jak nemocniční
personál, tak rodina a kamarádi z lyžařského oddílu. Vždyť ani oni to
nemají snadné – nevědí, jak se chovat. O čem mohou mluvit a o čem
raději ne? Ben navíc začíná tušit, že cosi zůstalo zamlčeno. Má to
něco společného s Dankou, dívkou na niž myslí? Záhada téměř detektivní… Vzpruhou pro
něj je jeho spolupacient Emil, který je na tom snad ještě hůř, ale nevzdal se. Přátelství pomáhá
oběma. Své bolesti dokážou oba léčit humorem – vtipem někdy infantilním, jindy cynicky
drsným, ale vždy obrozujícím. No ano, nakonec to dobře dopadne. Ale… pohádka to není.
Čech, Pavel: Velké dobrodružství Pepíka Střechy
V knize, na které autor pracoval bez přestávky dva roky, se znovu
objevuje řada motivů, které má výtvarník rád - ožívají tu jeho starší
olejomalby, vracejí se konkrétní místa i postavy z jeho knih.
Současně je to příběh nový, kompaktní a zcela svébytný. Čechova
poetika získala další netušené fasety - po stáří a smrti pronikla
do krajiny Foglarovské oslavy klukovského snění také první křehká
láska i touha najít své místo v nepřehledném světě.

Folman, Ari: Deník Anne Frankové
Komiksové vydání světové klasiky. Český překlad tohoto grafického
deníku čerpá důsledněji než anglická předloha z autentického Deníku
Anne Frankové. Projevuje se to zejména v replikách (zachovávají
věrněji dikci Anne Frankové, jak ji známe z překladu Miroslava
Drápala a Michaely Jacobsenové), ale mnohdy i v komentáři. Tam,
kde se autoři odchýlili od historických faktů v obrazovém ztvárnění,
jsme byli nuceni převzít jejich verzi, aby nevznikl rozpor mezi
ilustrací a textem.
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9. třída
Frank, Anne: Deník
Annelies Marie Franková v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa
do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním
bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944
deník.

Po

prozrazení

skrýše

byla

rodina

odvezena

do koncentračních táborů v Německu, přežil jen otec. Anne
zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec deník vydal, byl
přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován.

Gaarder, Jostein: Dívka s pomeranči
Hrdinou této knihy je Georg, kterému zemřel otec, když byl hodně
malý. A teď se najednou najde jeho dopis adresovaný synovi.
Napsal ho krátce před smrtí, protože věděl, že mu chtěl předat
některé své myšlenky a poselství, kterým by tehdy malý Georg
nerozuměl. Tento emočně nabitý příběh vypráví o nemoci
a marném boji, ale také o naději. A samozřejmě tady najdete pár
filosofických otázek.

Gaiman, Neil: Koralina
Malá Koralina je chytrá a zvědavá holčička, která nenávidí, když si
lidé pletou její jméno a oslovují ji Karolíno. Poté, co se rodina přestěhuje do nového domu, musí jej ihned celý prozkoumat. Objeví dvacet
jedna oken a čtrnáct dveří, přičemž jen třináct z nich se dá otevírat
a zavírat. Čtrnácté jsou zamčené a zůstávají pro Koralinu záhadou.
Když se jí jednoho dne konečně podaří je otevřít, dostane se do jiného
bytu v jiném domě, který se tomu jejich náramně podobá. Žije v něm
ovšem Druhá matka, s knoflíky místo očí, která Koralinu považuje
za své dítě a nehodlá ji pustit zpět...
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9. třída
Green, John: Hvězdy nám nepřály
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovinou
a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo načas tuto nemoc překonat.
Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální
pohled na život i na chorobu, která je postihla. „Nejvtipnější smutný
příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus
a díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.

Novák, Jan; Jaromír 99: Zátopek: ...když nemůžeš, tak přidej!
"Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů," říkal
Emil Zátopek. Právě posouvání mezí možností vlastního těla z něj
udělalo fenomenálního běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců
historie. Když na olympijských hrách v Londýně vyhrál běh
na deset kilometrů a na pětikilometrové trati skončil druhý,
nepovažoval to za velký úspěch. Z následující olympiády
v Helsinkách přivezl tři zlaté medaile a stal se legendou, ale připsal
si i důležitější vítězství - postavil se proti režimu za svého kolegu
Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na olympiádu odcestovat. Největší úspěchy
Emila Zátopka i jeho seznámení s celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít díky libretu
Jana Nováka a vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99.
Procházková, Iva: Nazí
Román o dospívání. Horké léto, Berlín, ochočená evropská příroda
na českosaském pomezí - to jsou kulisy příběhu, který není
vyprávěn zrovna lineárním způsobem. Pět mladých lidí se - každý
jinak - ocitlo na rozcestí. Ať chtějí nebo ne, musejí se rozhodnout,
kudy dál. Jejich cesty se někdy protínají, někdy běží paralelně, jindy
se míjejí. Aniž by o tom věděli, kladou si identické otázky, řeší
podobné problémy. Vlastně jde o příběhů pět, které ale teprve
dohromady dávají smysl a vypovídají o jedné jediné veličině, známé
i neznámé: dnešní dozrávající generaci.
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9. třída
Spiegelman, Art: Maus
Maus je děsivým a současně hodnotně umělecky ztvárněným
zobrazením holocaustu, které oslovilo miliony čtenářů po celém světě.
Místo lidí vystupují v příběhu myši a jiná zvířata – odtud název knihy.
Maus je jedním z vrcholných děl moderní světové literatury, která se
snaží přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na to, co znamenal
nacismus. Maus je příběh Vladka Spiegelmana, Žida, který přežil
holocaust, a jeho syna, kreslíře, který se snaží vyrovnat s otcem, jeho
hrozivým příběhem i dějinami jako takovými.
Telgemeier, Raina: Duchové
Po autobiografických hitech Úsměv a Ségry se autorka poprvé
pustila do nadpřirozeného tématu, ale opět vznikl humorný
a dojemný příběh o síle rodiny, přátelství a překonávání vlastních
obav. Catrina se s rodinou stěhuje a není zrovna nadšená, že musí
opustit svoje kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya trpí vážnou
nemocí, proti níž působí vítr, vanoucí od moře. A léčivé účinky prý
nejsou to jediné, co vítr do městečka Bahía de Luna přináší. Sestry
ze všech stran slyší, že tu žijí duchové. Říkají obyvatelé města
pravdu, nebo jen straší nové sousedy?

Telgemeier, Raina: Ségry
Raina se nemůže dočkat, až bude mít sourozence. Ale jen
do chvíle, než se její sestřička narodí - Amara je úplně jiná, než si
Raina představovala. Je sice roztomilá, jenže je taky náladové,
ubrečené mimino. Během let se jejich vztah příliš nelepší, později
se navíc objeví mladší brácha a mezi rodiči to začne skřípat. Jak
se ségry vyrovnají s několikadenní cestou autem přes západ
Spojených států a rodinným srazem?
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9. třída
Tolkien, John Ronald Reuel: Pán prstenů – Společenstvo prstenu
V dávných dobách vykovali elfští kováři prsteny moci, netušili však,
že Temný pán Sauron dal vyrobit ještě Jeden prsten, který měl
vládnout všem. Spojené armády lidí a elfů nakonec Saurona porazily
a prsten mu odňaly, tato magická věc se však ztratila, aby po mnoha
letech padla do rukou Bilba Pytlíka. Trilogie Pán prstenů vypráví
o nebezpečné cestě Bilbova příbuzného Froda, který se musí vydat
na nebezpečnou cestu přes celou Středozem, aby zničil Prsten,
a zmařil tak Sauronovy temné plány.

Zusak, Markus: Zlodějka knih
Mladý australský autor sepsal silný, zajímavý a neobyčejně čtivý
příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný
divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou; má všechny
předpoklady pro to být svědkem a vypravěčem. Ale příběh Liesel
Memingerové je tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat zájem
o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a úlevu z konců. I Smrt má
srdce. Kniha, která se stala mezinárodním bestselerem, se vydává
na smutná místa, rozhodně ale není skličující.
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