
Knížky pro začínající čtenáře – duben 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Bětko, ty jsi písmenko, totiž číslo / Josef 

Majčák ; ilustrovala Jaroslava Kučerová.  

Brno : Edika, 2015. – 1. vyd. – 39 s. 

ISBN 978-80-266-0844-8 

 

Zamilovat si písmena a číslice pro mnohé lidi 

není jednoduché. Ale Bětka má štěstí, protože ji 

do světa čar a obloučků zasvěcuje její moudrý 

a  vlídný dědeček. Učí Bětku rozeznávat 

písmena a číslice, ale nešetří při tom vtipnými 

postřehy o životě a neotřelými souvislostmi 

mezi věcmi. Pokud byste rádi, aby se vaše děti seznámily s písmeny a číslicemi 

zvídavě a s humorem, najděte si klidnou chvilku a připojte se k Bětčiným 

rozmluvám s dědečkem. 

 

 

 

 

Za zvířátky na louku / Zuzana Kovaříková 

; ilustrovala Andrea Tachezy.  

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 64 s. 

ISBN 978-80-00-04147-6 

 

Na louce skotačí rošťáci mufloni, po stráni 

kličkuje zajíc, drobná myška se houpá na 

stéble. Kuna vesele pádí ke skalce a z lískového 

keře všechno bedlivě pozorují vrána se strakou. 

Nad nimi poletují různobarevní motýli a v trávě 

se vyhřívá hrdopýška zmije. V krátkých příbězích potkají malí čtenáři další 

zvířátka, a dozvědí se o nich i mnoho zajímavého. 



 

 

Měsíční drak / Cornelia Funkeová ; 

ilustrace Anette Swobodová ; přeložila 

Zuzana Neubauerová.  

Brno : CPress, 2016. – 1. vyd. – 38 s. 

ISBN 978-80-264-0993-9 

 

Kdo alespoň jednou nesnil o tom, že 

postavy z oblíbené knihy obživnou? 

Přesně to se stane Filipovi jedné kouzelné 

úplňkové noci. Z jeho knížky vyskočí 

dráček, kterého pronásleduje neúprosný 

rytíř. Na údiv nad divotvornou mocí úplňku nemá Filip čas, sotva vyrazí 

ubohému dráčkovi na pomoc, začne se sám kvapem zmenšovat. Jak má teď 

bojovat proti zlostnému rytíři, když je maličký jako paleček? A tak musí Filip 

rychle něco vymyslet. 

 
 

 

 

 

Klementýnka a rodinná porada / Sara 

Pennypackerová ; ilustrovala Marla Frazeová 

; přeložila Eva Kadlecová. 

Brno : CPress, 2016. – 1. vydání – 166 s. 

ISBN 978-80-264-0991-5 

 

Klementýnka je bezelstná třeťačka s dobrým 

srdcem a talentem na průšvihy, ale dnes nemá 

úplně nejlepší den. Když se doma objeví 

cedulka s nápisem Dnes se koná rodinná 

porada, je si jistá, že zase něco provedla. Ale 

co? Byla protivná na malého bratra? Žalovali 

na ni, že lajdá školu? Moc se cpe nezdravým 

jídlem? Všemožně se snaží vypátrat, co bude na programu porady, ale rodiče 

nechtějí předem nic prozradit, ani kdyby se rozkrájela nebo postavila na hlavu.  


