
Knížky pro začínající čtenáře – červen 2017 
 

 
 

 
Rok s Lízou a Pupíkem / Eva 

Bavorová; ilustroval Tomáš Suder.  
Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 60 s. 
ISBN 978-80-204-4330-4 
 
Již třetí kniha kočky Lízy a psa Pupíka, 

oblíbených dětských postaviček, je sbírkou 

všemožných zábavných ilustrovaných příhod, 

které se jim dějí v průběhu celého roku. 

Kromě těchto krátkých komiksových příběhů 

se v knize ukrývá také mnoho kreslených 

úkolů, hledaček a bludišť. Interaktivní knížka plná zábavy pro děti od pěti let. 

 

 

 

 

 

Malovaný svět a já ho chci uvidět / 
nakreslil Gabriel Filcík ; napsal Michal 

Černík.   

Praha : Knižní klub, 2015. – 2. vyd. – 80 s.  

ISBN 978-80-242-4855-4 

 

Poznávací knížka pro děti předškolního věku 

a pro prvňáčky. Tato jednoduchá poetická 

encyklopedie pomáhá malým čtenářům 

odhalit tajemství světa, který je obklopuje. 

Zvířata, město, vesnice, počasí, roční 

období, dopravní prostředky… to jsou jen 

některá z témat, která najdete v knize plné barevných obrázků Gabriela Filcíka 

a poučných, ale zároveň vtipných textů Michala Černíka.  

 

 

 



 

 

 

Jak Bubáček potkal Bubáka / Daniela 

Krolupperová ; ilustrovala Lucie Dvořáková.  

Praha : Albatros, 2016 – 1. vyd. – 68 s. 

ISBN 978-80-00-04420-0 

 

Lukáš má báječného kamaráda – kapesní 

strašidýlko jménem Bubáček. A ten má zase za 

kamaráda skřítka Myšošlapa. Ale jednoho dne 

odjede Lukáš na školní výlet a malí kluci 

zůstanou doma sami. Těší se, že v společných 

hrách a zábavách jim čas do Lukáškova návratu 

rychle uteče. Jenže hned další ráno je probudí přísný hlas a ve dveřích stojí něco 

velkého, nehezkého a ukřičeného – Bubák. 

 

 
 

 

 

 

Polární pohádka / Daniela Krolupperová 

; ilustrovala Michaela Bergmannová.  

Praha : Portál, 2017 – 1. vyd. – 80 s. 

ISBN 978-80-262-1169-3 

 

Tato „mrazuvzdorná a sněhu odolná 

pohádka až do minus čtyřiceti stupňů“ 

popisuje v devíti krátkých kapitolách 

severská dobrodružství malé sněhové 

vločky. Zvědavá vločka jednoho dne 

neposlechne maminku, nechá se zachytit 

divokým větrem a je odfouknuta na širé 

moře, daleko od rodných ostrovů. Čeká ji 

putování plné dobrodružství a překvapení, než se jí nakonec přece jen podaří 

vrátit tam, kam patří. Pohádka je určena především dětem mladšího školního 

věku. 

 

 



 

 

Kouzelní poníci: tříminutové 
pohádky / Christina Koenig ; ilustrovala 

Stefanie Dahle ; přeložila Viola Somogyi. 
Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 72 s. 
ISBN 978-80-242-4738-0 
 

Pojďte se podívat za kouzelnými poníky. Na 

všechny děti, které mají rády zvířata, tu čekají 

veselé, napínavé i tajuplné příběhy. Poník 

z bublifuku se vydá na dalekou cestu na Měsíc, 

na Kouzelném vrchu se pořádá hodně 

neobvyklá soutěž a princezna Petruška dokonce 

uprchne na hřbetě kouzelného poníka z nejvyšší věže na světě… Půvabně 

ilustrovaná knížka je určena k samostatnému čtení i předčítání. 


