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PRVNÍ ČTENÍ 
Knížky vhodné pro začínající čtenáře 
 
LOBEL, Arnold. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 
 

Úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech, zeleném žabákovi Kvakovi a hnědém 
ropušákovi Žbluňkovi, kteří zažívají drobné příhody a patálie, když se na jaře probudili ze zimního 
spánku. Třeba o tom, jak hledali ztracený knoflík, jak se koupali v řece, jak pěstovali květiny či jak 
statečně utíkali před draky a obry. Prolínání fantazie s realitou umocňuje kouzlo této milé knížky, 
která je přímo stvořená pro začínající čtenáře. 

 
ČECH, Pavel. Dobrodružství pavouka Čendy 
 

Další autorská kniha známého brněnského ilustrátora a výtvarníka Pavla Čecha. Knížka vypráví           
o pavoučkovi Čendovi a dřevěné kukačce, kteří spolu žijí ve starém opuštěném domě, a o tom, co 
se stane, když do domu vnikne zloděj, a když ještě později začnou dům bourat.  

 
BERNEOVÁ, Jennifer. Kamil neumí lítat : Pohádka  o špačkovi knihomolovi 
 

Špaček Kamil neuměl lítat. Neměl čas učit se na hodinách létání ladné výkruty s ostatními 
bratranci a sestřenicemi. Zobák měl ponořený v knihách. Proto mu bratranci a sestřenice říkali 
Kamil-knihy svačil nebo zoban křupan a knihomol. Co se kvůli tomu Kamil natrápil! A pak přišel 
slavný den společného odletu. Co si jen Kamil počne?  

 
KROLUPPEROVÁ, Daniela. Zuzanka a ježeček 
 

Kniha navazuje na úspěšnou knihu "Zuzanka". Příběh o správné holčičce vypráví o tom, jak se 
Zuzanka ujme malého ježečka, který by bez její pomoci určitě zmrzl. Text je zjednodušen, takže si 
ho mohou přečíst i úplní čtenářští začátečníci. Pro děti od 5 let.  

 
SIEGNER, Ingo. Dráček Kokosáček a jeho dobrodružství 
 

Pohádková dobrodružství maličkého draka Kokosáčka a jeho přátel. 

 
ČERNÍK, Michal, SCHULZOVÁ, Alena. Slovo, slovíčko, otevři se maličko 
 

Co všecno má svůj začátek a konec? Co všechno je velké? Co všechno je hluboké? Co všechno 
plave? Slovo, slovíčko, otevři se maličko není úplně obyčejná knížka. Je to hra. Hra se slovy a na 
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slova. Co všechno schovává jedno jediné slovo? Kolik může mít významů? Hrát si se slovem                      
a otevřít ho znamená najít odpověď. A přesně tak to dělají Ondra a Katka v naší knížce. A k této 
hře zvou všechny děti, jejich rodiče i učitelé v mateřské škole a první třídě základní školy. 

 
PETROVÁ, Jitka, HLAVÁČ, Jan. Krtčí výlety 

V této knížce si děti přečtou, jak to dopadá, když se krtek Hloubal rozhodne oslavit narozeniny,               
a pobaví se peripetiemi jeho pěti povedených a trochu popletených bratranců. Lehkost a vtipná 
jednoduchost vyprávění připomínají skvělé příběhy Arnolda Lobela, interaktivní hra otevírá dítěti 
originální nenásilný a humorný svět, výtvarně inspirativní, plný tajemství a šibalských překvapení. 

 
BRAUNOVÁ, Petra. Jak se Vojta ztratil 
 

Když se Vojta narodil, byl malý jako drobeček. Všichni říkal: Ten je ale malý! Maminka měla 
strach, že se ve všem ztratí. Vojta však rostl a rostl a brzy všichni říkaly : Ten je ale velký! Jenomže 
jen co pustili Vojtu domu, už se ztratil !! První čtení pro začínající čtenáře.  

 
KOCMANOVÁ, Ivana. My se vlka nebojíme 
 

Postava starého, zlomyslného vlka spojuje několik známých i méně známých pohádek                            
(O neposlušných kůzlátkách, Jak šlo vejce na vandr a jiné) v ucelený, veselý příběh, v němž jsou 
desítky slov nahrazeny obrázky. Tzv. „dvojhlasné čtení“, kdy dospělý předčítá a dítě doplňuje 
malovaná slova, hravou formou rozvíjí slovní zásobu dítěte i schopnost reprodukovat vyprávěný 
text. 
 
DOSKOČILOVÁ, Hana. Eliška a táta král 
 

Veselá a čilá holčička, které se občas říká Eliška s ušima, protože je mívá často bolavé, má jediné 
trápení. A to jsou její dvě přestarostlivé tetičky.  
 
LUKEŠOVÁ, Milena. Jak to chodí na světě 
 

V bohatě ilustrované knize, kde texty prolínají s obrázky v jeden nerozlučný celek, dostávají malí 
čtenáři na přelomu předškolního a školního věku do rukou živou encyklopedii, která jim v širokém 
záběru přibližuje všední i nevšední věci a jevy, s nimiž se kolem sebe setkávají. 

 
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.  

 
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Školní detektiv 
 

Příběh pro děti, v němž se mísí reálný svět se světem fantazie, volně navazuje na předchozí 
autorčinu knihu Školní strašidlo. O prázdninách se děti ze školy vytratí a Radílek, školní strašidlo, 
zůstane sám. Trochu se nudí, tak ho napadne zajít do knihovny. Tam přečte všechny knížky                     
s detektivními náměty a touží stát se detektivem. Jeho přání se mu brzy vyplní. 
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DVOŘÁK, Jiří. Zpátky do Afriky 
 

Papoušek Jára z pražské zoo se rozhodl, že práskne do bot a malou klec vymění za Afriku. Dá 
dohromady partu kamarádů a vypráví se na dalekou cestu. Jestlipak tramvaj uveze slona? Umí 
fenek čurat jako pes? Kolik ryb unese pelikán v zobáku? Jak si může žirafa přivydělat na lodní 
lístek? Trpí kobra mořskou nemocí? To všechno je ukryto v této knížce do malé kapsy. 

 
STŘEDA, Ludvík. Kosí bratři.  
 

Pět krátkých humorných příběhů o kosích bratrech, které děti jistě znají z televizních večerníčků. 
Josef a Václav - to jsou kosí bratři, s kterými nikdy není nouze o neobvyklé zážitky a legrační 
příhody, neboť oba umí vyvádět různé lumpárny. Den co den tak prožívají veselá dobrodružství. 

 
KRATOCHVÍL, Miloš. Hloupežníci 
 

Matyáš Pazdera má tatínka, který vyrábí z porouchaných věcí robotíky – malé roboty, kteří mají 
dělat různé věci, bohužel ani jeden z nich nefunguje. Jednoho z robotíků Matyáš omylem 
rozšlápne. Zrovna toho, který má hlídat, aby nemluvil sprostě. Matyáš se bojí tatínkovi přiznat 
pravdu, a tak mu namluví, že za všechno může soused. A tu noc se v jeho pokoji zjeví 
Hloupežníci… 

 
ČECHURA, Rudolf, ŠALAMOUN, Jiří. Příhody maxipsa Fíka 
 

Holčička Ája dostala od rodičů malinké roztomilé štěňátko. Dali mu jméno Rek, jenomže Ája 
neuměla vyslovit R a začala mu říkat Fek, z čehož pak vzniklo definitivní pojmenování pejska - Fík. 
Štěňátko rostlo a rostlo, až se z něho vyklubal obří "maxipes" Fík. V sedmi pohádkových příbězích 
se dozvíte, co vše spolu prožili. 

 
KROLUPPEROVÁ, Daniela. Já se nechtěl stěhovat! 
 

Malý Martin se s rodiči o prázdninách po první třídě přestěhoval do velkého města a musel 
nastoupit do nové školy. Všechno je tu cizí, spolužáci se na něj dívají skrz prsty, a tak je mu jasné, 
že udělat si nové kamarády nebude jen tak. To ale není to nejhorší. Kvůli tomu, že je nováček, 
trochu nesmělý a navíc z malého města, se brzy stává obětí šikany svého spolužáka, který na svou 
stranu přetáhne i pár dalších. Dokáže se Martin této nespravedlivosti postavit sám? 

 
LINDGRENOVÁ, Astrid. Strašidlo Sušinka 
 

Sušinka byl docela obyčejný, rozpustilý kluk, který rád prováděl všelijaké vylomeniny.  A jak se 
tedy stalo, že se proměnil v strašidlo? To se Sušinka jedné podzimní noci rozhodl pořádně vylekat 
varhaníka při hraní v kostele. Přestrojil se za bubáka a jakže to bylo dál? Nebojte se a přečtěte si      
v téhle malilinko strašidelné knížce!  

 
ŠTÍPLOVÁ, Ljuba. Prapohádky 
 

Pohádky, vhodné jako první čtení, o kamarádech z pravěku, Pazourkovi a Tlapičce. Pazourek                   
a Tlapička jsou jako jiné děti, rádi si hrají, třeba pravěké kuličky. Každou chvíli jim to však něco 
překazí, například, když je některý z nich nemocný nebo musí pomáhat rodičům třeba nosit vodu.  
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SEKORA, Ondřej. Kuře Napipi a jeho přátelé 
 

Ondřeje Sekoru není třeba čtenářům představovat - všichni znají jeho Ferdu Mravence, Brouka 
Pytlíka, Berušku a další hrdiny obrázkových knížek, mezi něž patří i podnikavé Kuře Napipi.                     
V knížce na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada 
hádanek a kvízů. Určeno dětem od pěti let.  
 
OSBORNE, Mary Pope. Výprava do doby ledové 
 

Anička a Kuba zažívají díky magickému domečku dobrodružství na místech, o kterých se ostatním 
dětem může jen zdát. Stačí tak málo – otevřít knihu, vyslovit přání a magický domeček je přenese 
do doby ledové. V plavkách se ocitnou uprostřed zasněžené krajiny, tváří v tvář pravěkým 
jeskynním lidem, mamutovi i nebezpečnému šavlozubému tygrovi. Podaří se jim vrátit se zpět 
domů? 

 
BŘEZINOVÁ, Ivona. Teta to plete 
 

Teta Běta ráda plete. Svetry, šály, čepice i rukavice. A taky pohádky. Když se teta pustí do jejich 
vyprávění, nestačí Šárka s Vašíkem kulit oči. Nevěříte? Tak se přesvědčte sami. Uvidíte, že se 
dobře pobavíte. A můžete si i vyzkoušet, jak dobře znáte ty nejhezčí pohádky. Čeká jich na vás 
osm. Vzhůru tedy do veselého čtení a rozplétání pohádkového klubíčka! 

 
LOBATO, Arcadio. Největší poklad 
 

Čarodějka Tiberie a její havran Emilio se vydali hledat poklad královny čarodějek. Ale místo na 
ostrově, přistáli na hřbetě velryby. Stane se pronásledovaná velryba jejich přítelkyní? Dovede 
malou čarodějku k pokladu? Co je to za poklad, když se nedá nikde koupit? Vyhraje přátelství 
nebo drahokamy? Kdo se stane královnou čarodějek na dalších čtyři sta let? 

 
PETIŠKA, Eduard. Neviditelná Zuzanka 
 

Zuzanka je taková docela obyčejná, hodná holčička, která chodí do první třídy. Doma má brášku 
Oldříška, dědečka v houpacím křesle a kocoura Lajdu, a ve škole spoustu kamarádů. Ale ne se 
všemi se kamarádí, protivné, vzteklé Evě se raději zdaleka vyhne. A ráda si vymýšlí pohádky. Když 
do jejího pokoje jednoho dne vletí zvláštní barevný ptáček, dá se s ním do řeči a dozví se, jak to 
udělat, aby se stala neviditelnou….  

 
ŽÁČEK, Jiří. Dobrý den, dobrou noc 
 

Výbor z básníkovy dvacetileté tvorby (1978–1998), který nyní vychází v reedici. Jsou v něm 
říkadla, povídačky, hádanky i pohádky, které básník psal s potěšením pro radost dětem i rodičům.  

 
THOMSON, Valerie. Čarodějka Winnie 
 

Čarodějka Winnie žije v černém domě. Má černá křesla a černé schody, černé podlahy a černé 
dveře. Potíž je v tom, že její kocour Wilbur je taky černý. Winnie bude potřebovat nějaká ta 
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kouzla, aby se už nestalo, že se Wilbur v té černotě ztratí... Půvabné, veselé a chytré čtení pro 
nejmenší plné barevných obrázků. 

 
NEPIL, František. Tatínek se vyplatí 
 

František Nepil patří k nejoblíbenějším autorům české literatury určené malým čtenářům. Veselé 
vyprávění o tom, jak důležité jsou pro děti rodina a domov, vychází v knižní podobě poprvé. Text 
je určen k předčítání i k nácviku samostatného čtení. Nepilův laskavý humor, který potěší děti i 
jejich rodiče a prarodiče, podtrhují vtipné ilustrace Marie Tiché. 

 
LHOTOVÁ, Dagmar. Kocour Vavřinec a jeho přátelé 
 

57 komiksových příběhů veselé party zvířátek - kocoura Vavřince a jeho přátel pejska Otylky, 
kozlíka Spytihněva a prasátka Mojmíra.  
 

KALWITZKI, Sabine. Moji zvířecí kamarádi 
 

Praví přátelé se nikdy nenudí! Florián se svou želvou u zvěrolékaře prožijí jedno malé 
dobrodružství v čekárně. Nina zas učiní velký objev, když se vydá hledat svojí kočku Micku a Dora 
je nadšená, protože mohla dát jméno nově narozenému tulenímu mláděti... 

 
MELOUNOVÁ, Ivanka. Cestování po světě 
 

Cestovat se dá různě, ale objet během letních prázdnin zeměkouli, navíc v kouzelné létající bedně, 
to jde jenom díky fantazii dvou malých kluků - Vašíka a Tedíka, kteří v krátkých  a jednoduchých 
příbězích zavedou malé čtenáře téměř na všechny kontinenty. Navíc umějí cestovat i časem, a tak 
si udělají výlet do pravěku i do budoucnosti. Malý cestopis pro prvňáčky doprovázejí přitažlivé 
barevné ilustrace. 

 
GRÜN, Gunter. Mašinky 
 

Plnou parou vpřed! Pro Davida je nejúžasnější, když letí s vlakem po kolejích. A Kryštof, ten jede 
vlakem poprvé úplně sám na návštěvu k tetě a zažije nejnapínavější dobrodružství svého života. 
Miki zjistí, že Julie má ty nejkrásnější vláčky, jaké existují. Škoda jen, že Julie je holka, protože Miki 
nemůže holky ani vystát... 

 
JEŽÁČKOVÁ, Jana. O červeném autíčku 
 

Každému malému klukovi se o tom zdá – že má vlastní auto, stejné jako jeho rodiče, jen třeba 
úplně malé. A pak to přijde! To autíčko je malé jen na první pohled! Večer, když jde Jájo spát, se 
najednou promění v úplně opravdové, jezdící a navíc kamarádské auto, které ho vezme do světa. 
A kdyby jenom to! Ono mu ukáže, co dělají a jak se mají ostatní auta. A že to někdy nemají na 
světě úplně jednoduché! 

 
JELEN, Jan. Drak Drango 
 

Drango je dobrotivý velkorysý a trochu ješitný drak, který má smysl pro humor. V příběhu 
nazvaném "Hrdina přichází" se snaží najít nový domov v malebné vesničce, plné pozoruhodných 
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stavení a nedůvěřivých obyvatel. Díky své hravosti si snadno získává děti. S dospělými ho ale čeká 
strastiplná cesta, na níž musí prokázat nejedno hrdinství, aby ho obyvatelé vesničky přijali za 
svého. 

 
PRZEWÓZNIAK, Marcin. Ahoj, Markétko!  
 

Cože? Vy neznáte Markétku? Ani Salátka? Ani Báru či Aničku? Tak to se s nimi musíte seznámit! 
Spolu s nimi budete poznávat svět, bavit se a smát. V prapodivných helmách budete hledat stopy 
podzimu, zahrajete si divadlo, možná z vás budou i princezny nebo fotomodelky. Nebo úspěšné 
fotografky... Knížka o Markétce vám nabízí: velká písmena usnadňující čtení, odpovědi na spoustu 
dětských otázek, příběhy popisující okolní svět, pěkné a výstižné ilustrace. 

 
BOEHME, Julia. Pirátské příběhy 
 

Ahoj! Vítej na palubách pirátských lodí! Kapitán Kmínka pluje se svými muži napříč sedmi 
světovými moři a to s jediným cílem: získat co největší kořist. Naproti tomu Lola se chce stát 
jednou z nejnebezpečnějších pirátek, které kdy brázdily vody oceánů. Proto navštěvuje každý den 
pirátskou školu a učí se děsivě šklebit a šplhat po laně. A pirát Pankrác si zase sám vyrobil tajnou 
mapu. Najde s její pomocí opravdový poklad? 

 
BEŠŤÁKOVÁ, Eva. Bára a Flíček mají prázdniny 
 

Ahoj! Jmenuji se Flíček a jsem Bářin kamarád. Ale ty už mě znáš, vid'? Jenže já už nejsem to 
malinké, nešikovné a hloupoučké štěňátko. Vyrostl jsem a jsem ten nejchytřejší a nejšikovnější pes 
na světě. Aspoň Bára to říká, i když ne moc často. A co ty? Jsi taky nejchytřejší                                    
a nejšikovnější? Ano? Tak to si tě přezkouším, chceš? Na každé stránce knížky je jeden úkol. Při 
jeho plnění si procvičíš nejen čtení, ale i paměť a postřeh. Jestli si s ním dobře poradíš, budeme 
nejšikovnější a nejchytřejší dva.  
 
LIPUSOVÁ, Radana. Obrázkové čtení – Ve škole 
 

Veselá celobarevná publikace je určená dětem od 5 let, které se začínají učit číst. Pro rozvoj 
základních čtenářských dovedností je použit jednoduchý text a říkanky. S velkými tiskacími 
písmeny se děti seznamují postupně a slova s neznámými písmeny jsou nahrazena roztomilými 
malovanými obrázky. Tento způsob zpracování je vhodný i pro nácvik čtení genetickou metodou.   

 
SMOLÍKOVÁ, Klára. Medvídek Lup a jeho kamarádi 
 

Medvídka Lupa a jeho kamarády z lesa znají dobře všechny děti, které čtou časopis Sluníčko. 
Autoři kresleného miniseriálu rozšířili jednotlivé příběhy o zajímavé i poučné hádanky a hříčky,             
a vznikla tak hrací knížka, která je vhodná jak pro předškoláky, tak pro děti, které již chodí do 
školy a mohou si příběhy i zadání úkolů přečíst samy. 
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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, 
příspěvkovou organizaci.  


