
Nabídka knih pro děti 

1) Anna a Anička, O životě na začátku a na konci, Martina Špinková: Kniha Anna a 

Anička je obrázková knížka Martiny Špinkové o babičce Anně a její vnučce Aničce. Anička 

se narodí na svět, kde se jako většina z nás potká se svou babičkou. Hraje si s ní, učí se od ní, 

povídají si spolu a mají také tajemství. Jak Anička roste a poznává svět, babička pomalu 

odchází. Anička je s babičkou až do konce a dokáže si s ní hrát i potom. Jak se to stane? 

Knížka je postavená na skutečných příbězích a tím také děti i rodiče oslovuje – doufáme, že 

se v ní trochu poznají, při čtení se společně potkají, a k tomu, o čem se zvláště dospělým 

mluví těžko, jim knížka otevře dveře. 

2) Bratři Lví srdce, Astrid Lindgrenová: Krásný, nevídaný, strhující příběh odvahy, cti a 

věrného přátelství, které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci Jonatán a 

Karel zvaný Suchárek. 

3) Jako v zrcadle, jen v hádance, Jostein Gaarder: Cecílie je nemocná. Tak nemocná, že 

nemůže jít ven lyžovat a sáňkovat jako jiné děti, dokonce ani vstát z postele. Jednou, když je 

jí 

smutno, si namaluje anděla prstem na okno. Namalovala anděla slzou, nebo slzavého 

anděla? Cecílie neví. Cecílie je zvláštní holčička a o všem přemýšlí. Má na to čas, jak říká 

maminka, když se musí „zabavit“ v posteli. Anděl, který se u Cecílie objeví, bdí u její 

postýlky 

a drží stráž. Není ale vůbec „slzavý“. Je to veselý a moudrý průvodce, s nímž se Cecilka 

prochází noční zasněženou krajinou, rozmlouvá a anděl jí pomáhá dobrat se až ke dnu 

tajemství, která ji trápí: Kdo jsem? Bude svět, až tu nebudu? Co zbyde ze mě, až tu nebudu? 

Kniha současného norského autora Josteina Gaardera Jako v zrcadle, jen v hádance je knihou 

pro přemýšlivé děti; je to napínavé filosofické přemítání plné životní moudrosti napsané 

formou příběhu, krásného a tajemného zároveň. 

4) Návštěva malé smrti, Kitty Crowther: Malá smrt je nešťastná: nikdo ji nemá rád, všichni 

se jí bojí, lidé, které převádí do svého království, jsou smutní, vzdychají a je jim zima. 

Jednoho 

dne si ale malá smrt dojde pro Evelínu a od té doby je všechno jinak. Konečně jste tady! 

vzkřikne holčička, když ji vidí... Jak s malým dítětem mluvit o smrti? Co mu říct... Kitty 

Crowter 

je přirozená vypravěčka, nebojí se dětem otevřít tak složité téma, jako je konec života, a dělá 

to s vrozeným citem pro dětský svět. 

Kitty Crowter se narodila v roce 1970 v Bruselu švédské matce a anglickému otci. Celý život 



obdivovala dětskou, především britskou a skandinávskou literaturu pro děti. A protože velice 

špatně slyší, vždy ji také přitahoval svět obrazů, znaků a skrytých významů. Vystudovala Arts 

Plastiques v Bruselu a od roku 1994 píše a kreslí autorské knížky pro děti. Jemně a neotřele se 

v nich dotýká velkých témat, jako jsou nemoc, smrt, přátelství nebo samota. Její příběhy jsou 

křehké, ale nepostrádají výjimečný humor. 

V roce 2006 na trienále dětské literatury obdržela Grand Prix udělovanou francouzským 

ministerstvem kultury. Kromě jiných ocenění je nositelkou nejvýznamnější ceny za dětskou 

literaturu ALMA (cena Astrid Lindgrenové). 

5) Když Dinosaurům někdo umře, Laurie Krasny Brown; Marc Brown: Kniha, která 

může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi o důležitých věcech v životě. 

Kniha patří pro předškolní děti, případně mladší školní věk. Najděte si tichou chvilku a možná 

zjistíte, že u Dinasaurů je to vlastně podobné jako u vás. 

6) Honzík a zlobivé hovínko, Gabriela Vykypělová; Taťána Šimečková: Kniha zkušených 

dětských terapeutek seznamuje čtenáře s Honzíkem a jeho kamarádkou kočičkou Frídou. 

Prožívá s nimi jejich neúspěchy i úspěchy s nácvikem čistoty. Děti tu mohou objevit návody 

k řešení svých obtíží. Doporučené ke společnému čtení dětí s dospělými. Součástí knihy jsou 

pracovní listy, které slouží jako podněty ke společnému boji se záludným zlobivým 

hovínkem. 

7) Kdo zabil Snížka, Petra Soukupová: Příběh pro děti vypráví osvědčená autorka 

s úžasným pohledem do hlav dětí i dospělých. Mezi postavami se objeví dítě, jehož výchova 

je přenechána babičce.  Příběh, který zaujme starší děti a možná i dospělé. Jiný pohled na ty 

stejné hrdiny nabízí kniha pro dospělé stejné autorky.  

8) Dítě je dítě, Brogitte Wenningerová: Krátký příběh o malých žabičkách, kterým se 

ztratili rodiče je doplněný nádhernými ilustracemi Eve Tharletové. Určeno pro menší děti – 

předškoláky a mladší školní věk - na společné čtení s dospělými a následné povídání o 

příběhu. Možná se tam schovává pro ně důležitá informace. 

9) Čáp:Dětská knížka určená pro předškoláky. Krásné obrázky doplňují příběh o tom, jak se 

po zimě zase na své místo vrátil čáp. 

10) Heidi: Převyprávění známého dětského příběhu pro nejmenší čtenáře. Příběh o soužití 

s dědečkem v horách, o velkém kamarádství a obyčejných i neobyčejných dětských 

starostech. 



 


