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Andulka a Andulka / Hana Primusová 

; ilustrovali Marcela Walterová a Luboš 

Walter. 

Praha : Fortuna libri, 2014. – 119 s.  

ISBN 978-80-7321-910-9 

Veselé vyprávění o malé holčičce Andulce 

z Veselíkova z Pohádkové ulice a andulce 

Andulce vtahuje dětského čtenáře nejen 

poutavým příběhem, ale také úkoly, které 

mu klade. Knížka je vhodná pro hravé 

školáky i předškoláky, předpokládá 

spolupráci rodičů nebo učitele. Děti se pomocí drobných úkolů naučí spoustu 

věcí a zopakují si ty, které už znají. Naučí se počítat do deseti a po desítkách až 

do stovky, rozpočítávat se, přednést básničku, číst jednotlivá písmenka, poznat 

hodiny a mnoho dalšího. 

 

 

Povodeň, plecháči a pan Q / Kateřina 

Závadová ; ilustrovala Jiří Votruba. 

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 65 s. 

ISBN 978-80-00-03710-3 

 

Pět štětin mu trčí na šešulce a stejné strniště 

má na bradě. Poznali jste pana Antonína? 

Od té doby, co ho písmenka vzala mezi sebe 

a A ho pozvalo k sobě domů, se mu svět zdá 

mnohem veselejší. Ale jednoho dne do 

jejich domečku vtrhne velká voda - přímo 

povodeň! To je nadělení, jak jen všechno 

dopadne? Volné pokračování knížky 

Písmenka a pan Antonín vychází v edici 

První čtení. 



 

 

Stín a jeho kluk / Lenka Krbcová ; ilustrovala 

Katarína Gasko.  

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 46 s. 

ISBN 978-80-00-03790-5 

 

Každý občas musíme dělat i to, co se nám zrovna 

nechce - mýt nádobí, jíst brokolici nebo psát 

úkoly z matiky. Co by ale měl říkat stín, který 

musí dělat jen to, co dělá kluk, ke kterému patří. 

Jednoho dne se mu ale jeho kluk ztratí, a Stín má 

náhle svobodu. Může chodit do kina, jezdit na 

kole i fandit na fotbale. Jenže brzy zjistí, že je mu 

samotnému smutno, navíc lidé se ho bojí. Vrátí se tedy raději ke svému klukovi? 

Nebo se mu podaří najít kamarády? Bohatě ilustrovaná knížka je určena 

čtenářům od šesti let. 


