
 

 

SEZNAM KNIH A ODKAZŮ ze semináře 12. února v Čáslavi 
 
 
TVŮRČÍ PSANÍ, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

- Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky Kateřiny Hošková nabízí velké 
množství námětů pro tvůrčí psaní 

- Poetický slovníček dětem (v příkladech) Radka Malého hravým a názorným 
způsobem představuje nejrůznější literární formy a pojmy 

- Příběhostroj Reného Nekudy nabízí tipy na konkrétní tvůrčí psaní, je generátorem 
příběhů, pobízí k fantazijnímu psaní 

- René Nekuda je též autorem Tvořivého zápisníku, který napomáhá rozvoji kreativity, 
obsahuje více než stovku netradičních a bohatě ilustrovaných cvičení 

- Hravé psaní – cvičebnice pro dospělé, ale některé tipy se dají použít i pro děti 
- knihy nakladatelství Šafrán – Čteme s porozuměním a další 

(https://www.nakladatelstvi-safran.cz) 
- Koumáci – pracovní sešity pro šikovné a nadané děti, nakladatelství Didaktis 

(https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186695887&sys=dsh%3A1759218643
8501) 

 
BELETRIE 
 
Pro MŠ 

- hledací knížka pro nejmenší Eda Neposeda – pracovní listy ke čtenářské gramotnosti 
(pro 1.-2. ročník ZŠ) tu: 
https://www.obchudekvendula.cz/fotky82432/pracovni_listy_eda.pdf  

- poezie (Petr Stančík: Ohou, kdo má kolik nohou!, Kainar, Suchý, Brukner, Socha – 
leporela) 

- Milena Lukešová – cyklus knih s tematikou ročních období – Čáp, Holčička a déšť, 
Jakub a babí léto 

- Oliver Jeffers (Tady jsme doma, Den, kdy voskovky řekly dost, Den, kdy se voskovky 
vrátily domů) 

- Petr Horáček (Modrý tučňák, Nenažraná koza, O myšce, která se nebála....) 
- Oksana Bula (Tukoni, Kdo roste v parku....) 
- knihy o smrti a umírání z nakladatelství Cesta domů 

 
Pro 1. stupeň ZŠ 

- básničková knížka Emanuela Frynty Písničky bez muziky („jazykové“ básničky , hry a 
hříčky, skloňování, neologismy, synonyma, spisovná a  hovorová čeština apod.)  

- poezie Daniely Fischerové (Milión melounů, Tetovaná teta, Ochechule s ukulele, 
Plác, tác, bác) 

- kniha Vánoční tramvaj od Daniely Kroluperové vyšla v edici První čtení, je určená 
nejmenším čtenářům a její součástí je pracovní sešit pro začínající čtenáře 

- kniha Františky Holasové Kde domov můj – příběh hymny, pro děti cca od 5 let, 
součástí je skvělý pracovní sešit o naší hymně, historii ČR, státních symbolech pro 
děti od 8 let 

https://www.nakladatelstvi-safran.cz/
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186695887&sys=dsh%3A17592186438501
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186695887&sys=dsh%3A17592186438501
https://www.obchudekvendula.cz/fotky82432/pracovni_listy_eda.pdf


 

 

- Ďasík a ďáblík – knížka Ivony Březinové čtenáře zavádí pomocí příběhu do historické 
Prahy, součástí je i pracovní sešit plný úkolů z osmu historických čtvrtí Prahy (Staré 
Město, Vyšehrad, Nové Město, Hradčany...) 

- Vítej, Karle – v knize Ivony Březinové se prolíná prostřednictvím příběhu současnost 
s dobou Karla IV., součástí je obsáhlý pracovní sešit zaměření na život a dobu Karla 
IV. 

- Pavel Čech (Dobrodružství Rychlé Veverky, Velké dobrodružství Pepíka Střechy, „A“, 
Tajemství ostrova za prkennou zahradou a další) 

- Petr Sís (Tři zlaté klíče, Robinson. Zeď, Strom života, Hvězdný posel, Ptačí sněm a 
další) 

 
Pro 2. stupeň ZŠ 

- Adrianina nit – řecké mýty a legendy podávané v bohatě ilustrované knize 
prostřednictvím labyrintů 

- Van Goghona hvězdná noc – skvělé dějiny umění v příbězích pro děti 
- komiks Trikolora – kniha přibližuje komiksovou formou události, které předcházely 

17. listopadu i samotné revoluční dny 
- Kapky na kameni – osudy několika významných (i když třeba méně známých) 

českých a slovenských žen 
- Bára Dočkalová – Tajemství oblázkové hory 
- Lenka Juráčková – Propast 
- Vojtěch Matocha – Prašina 1. + 2. 
- Vendula Borůvková – 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Československo 
- knihy Petra Hugo Šlika 

 
HISTORIE 

- populárně naučné knihy Můj stát (3 díly -  Státní symboly, Světci a patroni, 
Prezidenti), ke státním symbolům existují stránky plné her, kvízů a pracovních listů 
http://www.mujstat.cz 

- knihy Veronika Válkové – popularizační knihy nejen z české historie, velmi obsáhlé a 
dobře zpracované pracovní listy k některým dílům (1918, Karel IV., Terezín, Egypt, tu: 
https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/ke-stazeni/ 

- komiks o holocaustu  Rodinné tajemství a Hledání, velmi dobře zpracované a 
obsáhlé pracovní listy k holocaustu a 2. Světové válce obecně tu: http://www.i-
triada.net/index.php?str=detail.php&id=211&fbclid=IwAR1hKVH6YaM4i_o0z3dADbt
D1SQVlaN0ce4Sp6z3xBHu5Au4YIgeLdj1lgE 

- Po stopách stoleté dámy – střípky z české historie od roku 1918 do současnosti, 
pracovní listy a ukázky aktivit s knihou tu: https://obchod.portal.cz/detska-
literatura/po-stopach-stolete-damy/#dalsi-informace 

- knihy Tomáše Němečka z edice Velikáni do kapsy (Masaryk, Němcová, Karel IV., 
Marie Terezie, Hus), knihy obsahují kvízy, otázky úkoly 

- pracovní sešit ke stavebním slohům Evy Chupíkové Slohovník aneb Praha má styl, ke 
každému slohu řada skvělých aktivit 

- kniha zajímavých životopisů Špatní žáci, rebelové a jiní géniové (např. Darwin, 
Dvořák, Edison, Einstein, Havel, Chaplin, Lennon, Mendel, Němcová, Smetana, 
Poláček, Toyen, da Vinci a řada dalších) 

http://www.mujstat.cz/
https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/ke-stazeni/
http://www.i-triada.net/index.php?str=detail.php&id=211&fbclid=IwAR1hKVH6YaM4i_o0z3dADbtD1SQVlaN0ce4Sp6z3xBHu5Au4YIgeLdj1lgE
http://www.i-triada.net/index.php?str=detail.php&id=211&fbclid=IwAR1hKVH6YaM4i_o0z3dADbtD1SQVlaN0ce4Sp6z3xBHu5Au4YIgeLdj1lgE
http://www.i-triada.net/index.php?str=detail.php&id=211&fbclid=IwAR1hKVH6YaM4i_o0z3dADbtD1SQVlaN0ce4Sp6z3xBHu5Au4YIgeLdj1lgE
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-stolete-damy/#dalsi-informace
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-stolete-damy/#dalsi-informace


 

 

- Dobrých 100 – nejlepší okamžiky sta let republiky, střípky z naší stoleté historie, ke 
knize existuje metodický materiál a vzdělávací hra 

- Po stopách baroka v Čechách – kniha plná zajímavých informací z doby baroka, 
součástí knihy je kvíz, další kvízy a křížovky jsou tu: https://obchod.portal.cz/detska-
literatura/po-stopach-baroka-v-cechach/#dalsi-informace 

- Po stopách Karla IV. – kniha o životě a díle Karla IV., kniha je plná rébusů, otázek a 
hádanek, materiály ke stažení (hra, kvízy) najdete tu: 
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-karla-iv/#dalsi-informace  

 
Další tipy na pracovní listy 
Skvělý web Učíme se venku – pracovní listy nejen k „učení venku“ do nejrůznějších 
předmětů - https://ucimesevenku.cz/co-se-ucit-venku/  
 
Časopisy Raketa a Ben Já Mína, na Slovensku Bublina  
 
Další informace o knihách, popř. další pracovní listy najdete u mě na blogu: 
https://pesleri.blogspot.com - zde bude koncem března i můj seznam NEJ knih za rok 2019 

- NEJ knihy za rok 2018 je najdete TU: https://pesleri.blogspot.com/2019/04/co-cist-
zajimave-detske-knihy-roku-2018.html  

- za rok 2017 TU: https://pesleri.blogspot.com/2018/03/co-cist-zajimave-detske-
knihy-roku-2017.html  

 
ODKAZY NA BLOGY 

- Opičí matka - http://opicimatka.blogspot.com  
- Knihy dětem - https://www.knihydetem.cz  
- Mimi malá knihomilka - https://mimimalaknihomilka.blogspot.com  
- Jedu v knize - http://jeduvknize.cz  
- Veranda (blog skvělého brněnského dětského knihkupectví Dlouhá punčocha) - 

https://dlouhapuncocha.blog 
- Prečitané leto - https://www.precitaneleto.sk 
- Pesleří – můj blog nejen o knihách - https://pesleri.blogspot.com  

 
ODKAZY NA LITERÁRNÍ CENY 

- Nejlepší knihy dětem – https://www.nejlepsiknihydetem.cz  
- Zlatá stuha – http://www.zlatastuha.cz/cs  
- Magnesia Litera – https://www.magnesia-litera.cz  
- Nejkrásnější knihy roku - http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2020/  

 
NAKLADATELSTVÍ, která vydávají kvalitní knihy pro děti 
Labyrint 
Meander 
Baobab 
Albatros 
Host 
Paseka 
Portál 
Petrkov 

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-baroka-v-cechach/#dalsi-informace
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-baroka-v-cechach/#dalsi-informace
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/po-stopach-karla-iv/#dalsi-informace
https://ucimesevenku.cz/co-se-ucit-venku/
https://pesleri.blogspot.com/
https://pesleri.blogspot.com/2019/04/co-cist-zajimave-detske-knihy-roku-2018.html
https://pesleri.blogspot.com/2019/04/co-cist-zajimave-detske-knihy-roku-2018.html
https://pesleri.blogspot.com/2018/03/co-cist-zajimave-detske-knihy-roku-2017.html
https://pesleri.blogspot.com/2018/03/co-cist-zajimave-detske-knihy-roku-2017.html
http://opicimatka.blogspot.com/
https://www.knihydetem.cz/
https://mimimalaknihomilka.blogspot.com/
http://jeduvknize.cz/
https://dlouhapuncocha.blog/
https://www.precitaneleto.sk/
https://pesleri.blogspot.com/
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
http://www.zlatastuha.cz/cs
https://www.magnesia-litera.cz/
http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2020/


 

 

Běžíliška 
Dynastie 
Poketo 
ByloNebylo 
jakost 
a další 
 
 
Mgr. Veronika Peslerová 
peslerova@gmail.com 
14. února 2020 
 


