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První čtení 
 

  Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 

a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 

 

 

 

 

Kouzelný slabikář / Jan Vladislav ; ilustroval 

Zdenek Seydl. 

Praha : Albatros, 2015. – 2. vyd. – 168 stran. 

ISBN 978-80-00-03974-9 

 

Dnes již legendární slabikář plný veselých hádanek 

nabízí na každé písmenko abecedy nejméně jednu 

veršovanou hádanku. „Přišel k nám panáček, měl 

červený fráček, když jsme ho svlíkali, nad ním jsme 

plakali. Co to je? Cibule!“ "Šestadvacet pánů vládne celým světem, poroučejí 

všemu, mladým, starým, dětem. Nejedí, nepijí, slova nepovědí, každý je 

poslouchá, každý si jich hledí. Co to je? ABECEDA!" Dovedete rozluštit 

všechny zapeklité hádanky? 

 

 

 

 

Tři kamarádi / napsala a nakreslila Hana 

Štěpánová. 

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 40 stran. 

ISBN 978-80-00-04018-9 

 

Tři věrní přátelé – pejsek, husa a slepice – jsou 

rádi spolu, chodí na výlety, k rybníku, na 

houby, do cirkusu nebo jen tak za humna. Ať 

už v zimě, nebo v létě, jejich příhody jsou 

někdy pěkně vykutálené. Tak se k nim 

připojte, už na vás čekají v humorných 

obrázkových seriálech! 
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Příhody vodníka Vojtíka / Hana Porebská ; 

ilustrovala Šárka Mrvová.  

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 64 stran. 

ISBN 978-80-00-04016-5 

 

Vodník, jemuž všichni říkají Vojtík, se trápí, protože 

jeho rybník je plný harampádí, které do něho 

naházeli nezodpovědní lidé. Ti zodpovědní chtějí 

rybník vyčistit, a tak se Vojtík musí přestěhovat. 

Vojtík je kamarádský a proto si v novém rybníce 

najde nové přátele, například labutě, kterým vystrojí svatbu, bobry, pro jejichž 

děti se stane strýčkem, zachrání topícího se kluka a prožije ještě mnoho dalších 

zajímavých letních i zimních dnů.  

Obrázkové čtení je určeno především pro společné čtení dospělých s dětmi. 

Rozvíjí dětskou představivost, dětem usnadňuje pochopení příběhu a dodává jim 

chuť do dalšího čtení.  

 

 

 

O třech písmenkách / Julius Fučík ; 

Bohumila Sílová ; ilustroval Adolf Born. 

Praha : Albatros, 2015. – 3. vyd. – 32 stran. 

ISBN 978-80-00-04022-6 

 

Tři písmenka – hlavní hrdinové krátké 

pohádky –, to je světoznámý signál SOS. 

Zoufalé volání o pomoc z tonoucí lodi 

Batajava. Tři písmenka SOS proniknou záhy 

do antény rádia, ale narazí na lidskou pohodlnost, lhostejnost, netečnost. Podaří 

se jim najít včas pomoc pro tonoucí námořníky? Pohádka o lidské solidaritě 

a ochotě pomoci potěší děti i dospělé, a navíc ji doprovázejí jedinečné ilustrace 

Adolfa Borna. Nové vydání drobného literárního skvostu odhaluje bez 

tendenčních příkras literární talent a nápaditost autorů, kteří jsou dnes téměř 

zapomenuti.  

Děti se s pohádkou s původním názvem Vypravování o třech písmenkách 

poprvé setkaly ve vánočním čísle deníku Haló noviny v roce 1933. Pseudonym 

Jef a Besi tehdy zůstal neodhalen. Později se zjistilo, že pod pseudonymy 

se skrývali Julius Fučík a Bohumila Sílová. 


