
 

 

Autratová, Iveta - Denní činnosti 

Pojďte strávit jeden den se sourozenci Honzíkem a Barborkou a jejich věrnými společníky, 

pejskem Benem a kočičkou Mínou. Vstanete s nimi, vyčistíte si zoubky, dáte si něco dobrého 

k obědu, pohrajete si a můžete si i zazpívat. Všechny činnosti totiž doprovází písnička. 

 

 

 

Autratová, Iveta - Zpívánky 2 

 Kniha obsahuje 12 oblíbených lidových písniček, které zabaví děti od 3 let. Na stránkách 

nechybí barevné noty, které si děti mohou samy přehrát pomocí Kouzelného piana. Kniha 

Zpívánky 2 obsahuje přes 500 zvuků a textů. 

 

                                     

Buchalová, Bára -  Atlas světa 

Osm různých map provede děti všemi kontinenty a oceány. Přiblíží jim jednotlivé státy s 

jejich městy, vodními toky, pohořími, které vytvářejí jejich specifickou podobu. Mapy jsou 

také bohaceny obrázky zvířat, staveb či jiných zajímavostí spjatých s tímto územím. 

 

 

 Drobný, Libor -  Zvířátka v ZOO 

Narozeninové dobrodružství zvířátek v ZOO pro nejmenší děti od 2 let. Pan Votýpka, vrátný 

v zoologické zahradě, bude mít narozeniny. Podaří se zvířátkům připravit narozeninové 

překvapení? 

 

 

  

Drobný, Libor - Zvířátka z divočiny 

V této mini knize se ti nejmenší posluchači seznámí se zvířátky z divočiny. Samozřejmostí 

jsou kvízy a spousta cenných informací o zvířátkách ve volné přírodě.  

 

 

 

Drobný, Libor - Vyjmenovaná slova 

Kniha seznámí děti od 8 let s vyjmenovanými slovy. Dětská kniha je zaměřená 

na úkoly a procvičování. Nechybí ani význam jednotlivých slov, nejběžnější příbuzná slova a 

uvedení pravopisně výjimečných slov. 

 

 

 

 



 

Drobný, Libor - Německý obrázková slovník 

Knížka plná veselých ilustrací, interaktivních prvků a textů namluvených rodilými mluvčími, s 

níž bude učení němčiny jedna radost. Pro všechny malé začátečníky i mírně pokročilé.  
 

 

 

 Dřízhalová, Lenka -  Kouzelné hodiny 

 Kam běží čas? Odkud se vzal a kam pořád utíká? Nejen na tyto otázky odpoví příběh zvířátek, 

bydlícího u kouzelného stromu Hodinovníku. Cílem těchto hodin je pomocí ilustrací a 

interakce naučit děti rozeznávat čas. 
 

 

 

Göbelová, Alžběta  - Vánoční koledy 

Jak se připravují na štědrý den Dvořákovi? Maminka uvázala adventní věnec, děti postavily 

betlém, napeklo se cukroví a samozřejmě se nezapomnělo ani na úklid. Na Štědrý den se 

jen usmažily řízky a připravil salát. 
 

 

Ježková, Dagmar - Hravé české dějiny 2 

Druhý díl knihy Hravé české dějiny přináší spoustu informací o významných událostech na 
našem území v době novověku. Přenese děti do období Jagellonců na českém trůnu až k 
vládě Františka Josefa I. 
Dozví se, čím chtěl být kat Mydlář, s čím si hrály děti v různých historických etapách. Čekají 
je také zajímavá data a spoustu zajímavých informací. 
 

 

Ježková, Dagmar - Zpívánky 3  

Kniha Zpívánky 3 obsahuje 12 mezi dětmi oblíbených lidových písniček včetně barevných 

not, které si děti mohou samy přehrát pomocí Kouzelného piana. Písně si můžete přehrát 

ve 2 verzích - zpívané a instrumentální podobě. Pomocí ikony knihy a ikony jednoduchého 

kvízu se děti učí porozumět zpívanému textu. Kniha obsahuje přes 500 zvuků a textů. 

 

 

Komárková, Ilona - Jaro  

Po zimě je tu konečně jaro! Madlenka s Jonášem už se nemůžou dočkat, až vyrazí na výlet 

nebo do parku. Ukážou vám i to, jak se připravují na Velikonoce. Zvládne Jonáš uplést 

pomlázku a Madlenka nabarvit vajíčka? A jak si užívají jaro kočka Míca a pejsek Blek? 

Otevřete knížku a všechno se dozvíte.  

 

 

 

 



 

Komárková, Klára - Léto 

Přišel čas léta a s ním jsou tu i prázdniny. Kde je asi stráví Madlenka s Jonášem? Sedět doma 

určitě nebudou. Půjdou se vykoupat k rybníku nebo sjedou řeku na kánoi. Pojďte zjistit, co se 

jim přihodí při přípravě táboráku. Znovu se setkáte s pejskem Blekem i kočku Mícou. A nebude 

chybět ani letní písnička. 

 

 

Komárková, Klára -  Podzim  

Pojďte se projít barevným podzimem spolu s Madlenkou a Jonášem. Můžete s nimi 

vyrazit do lesa na houby, pustit si draka nebo se za špatného počasí zabavit při 

výrobě zvířátek z kaštanů a navlékání šípkových korálků. Podzim zkrátka nejsou jen 

plískanice, ale nabízí i spoustu zábavy. 

 

 

Komárková, Klára - Zima 

Nastalo nejchladnější roční období, ale to neznamená, že musíte sedět doma. Madlenka s 

Jonášem si umí zimu skvěle užít. Vezměte si teplé oblečení a vydejte se na kopec lyžovat 

nebo sáňkovat nebo se vydejte do lesa, kam můžete vzít něco dobrého na zub lesním 

zvířátkům stejně, jako to udělal Jonáš s Madlenkou. 

 

 

Kouzelné hudební nástroje - Piano a bubny 

První sada z edice Kouzelné hudební nástroje vám přináší piano a bubny. Děti se tak mohou 

seznámit s jednotlivými nástroji a pomocí elektronické Albi tužky na ně i hrát. Každý nástroj 

obsahuje i doprovodné melodie nebo rytmy.  

 

 

Krystlíková, Lucie - Dinosaurus  

Dinosauři žili na naší planetě před mnoha a mnoha miliony let. Jací vlastně byli? Velcí, hluční 

a věčně hladoví! V knížce se potkáš s tyranosaurem rexem a brontosaurem. Stačí ji jen otevřít 

a na chvilku se ocitneš s obrovskými tvory v pravěku. Naučit se a zazpívat si o dinosaurech 

můžeš i písničku 

 

Krystlíková, Lucie -  Kočka  

Je jedno, jestli je kočička mourovatá, bílá, černá, rezavá nebo s flíčky, všechny mají rády 

lenošení, zvláště na sluníčku. Kočičky jsou přebornice v lezení, a tak pro ně není problém 

zdolat třeba plot, když se vydávají na noční výpravy. Vezmi si knížku a podívej se, co všechno 

kočičky provádějí. 
 

Krystlíková, Lucie -  Pes 

Kdo je nejlepší přítel člověka? Správně, pes! Je to veselý a věrný společník. Někteří pejskové 

jsou velcí, jiní malí, někteří rádi lenoší a další chvilku neposedí, jedni jsou přátelští a další 

cení zuby. Otevři knížku a podívej se, jací pejskové se v ní schovávají. 

 

 



 

Krystlíková, Lucie - Slon  

Šedivé zvíře s dlouhým chobotem místo nosu, se kterým umí dovádět - tak to je slon. Kdo by 

ho neznal! U nás se s ním můžeš potkat v zoologické zahradě, protože ve volné přírodě žije 

jen v daleké Africe a Asii. Uvidíš, že je přátelský a chytrý.  

 

 

Kubecová, Anna - Encyklopedie pro školáky 

Na světě je tolik pozoruhodných tvorů, míst, věcí a jevů, které je možné stále objevovat! S 

Encyklopedií pro školáky to bude hračka. Stačí přiložit kouzelnou tužku a vydat se za 

dobrodružstvím poznávání do sedmnácti různorodých kapitol, kterými vás provedou dva 

rozpustilí duchové. U každého obrázku zazní název, základní a rozšiřující informace, ale i zvuky 

a různé veselé hlášky a veršíky.  

 

Lásková, Martina – Jehličnaté stromy: kouzelné dvoulisty 

Víš, že existují jehličnany, jejichž jehlice vypadají jako listy? A že v dutinách sekvojovce může 

zaparkovat i auto? V tomto dvoulistu si ukážeme, jak od sebe odlišovat jednotlivé jehličnany. 

Připomeneme si, co vše jehličnany lidem, ale i okolní přírodě poskytují a hlavně jak je celá 

příroda provázána a tvoří harmonický celek. Mimo to se dovíš, jak to funguje uvnitř stromu.  

  

 

Lásková, Martina - Svět zvířat 

Ponořte se do světa zvířat. Seznamte se se zvířaty ze všech koutů světa a zjistěte, jaké zvuky 

vydávají, čím se živí nebo čím jsou jedinečná. Kniha vás tematicky provede osmi různými 

prostředími z naší planety, jako je les, savana, poušť, moře a další. Na každé straně se dozvíte, 

jaká zvířata v daném prostředí žijí, jak se jmenují, jaké zvuky vydávají a čím jsou zajímavá.  
 

 

Lastovička, Jan -  Lékař 

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním lékaře. Jak to vypadá u dětského 

lékaře, jak se léčí alergie a jak funguje rentgen či fonendoskop? Na každé stránce lze 

odhalit plno zajímavých zvuků a dialogů.  Pomocí jednoduchého kvízu si pak mladí lékaři a 

lékařky mohou procvičit své znalosti. 
 

 

Lastovička, Jan -  Policista 

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním policisty. Hlavní hrdinou knížky 

je policejní nováček Kája, který řeší svůj první případ: krádež vzácného obrazu. Podaří se 

mu dopadnout zloděje? Na každé stránce lze odhalit plno zajímavých zvuků a dialogů. 

Pomocí jednoduchého kvízu si pak čtenáři mohou procvičit své znalosti.  
 

Lastovička, Jan – Popelář 

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním popeláře. Jakými auty popeláři 

jezdí, v kolik musí ráno vstávat a co se vlastně děje s odpadky? Na každé stránce lze odhalit 

plno zajímavých zvuků a dialogů. Pomocí jednoduchého kvízu si pak mladí popeláři a 

popelářky mohou procvičit své znalosti. 



Lastovička, Jan - Zvěrolékař    

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním zvěrolékaře. Jaké nástroje ke své 

práci potřebuje, jaká zvířata léčí a jak se máme starat o domácí mazlíčky? Na každé stránce 

lze odhalit plno zajímavých zvuků a dialogů. Pomocí jednoduchého kvízu si pak mladí 

veterináři a veterinářky mohou procvičit své znalosti. 

 

 

Lastovička, Jan - Učitel 

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním učitele. Hlavní postavou knížky je 

paní učitelka Helenka, se kterou se podíváme nejen do třídy a do kabinetu, ale i na lyže nebo 

na výlet do historie. Na každé stránce lze odhalit plno zajímavých zvuků a dialogů. Pomocí 

jednoduchého kvízu si pak čtenáři mohou procvičit své znalosti.  

 

 

 

Pecina, Pavel - Adventní kalendář 

Vánoce se blíží a tak je čas si každý den nadělit novou koledu, pohádku nebo třeba 

vyzkoušet některý z vánočních zvyků! Adventní kalendář z edice Kouzelné čtení obsahuje 

koledy, zimní pohádky, básničky, pranostiky i seznámení se zvyky jako je řezání barborek 

nebo návštěva Mikuláše. A co víc - každý den na děti čeká zábavný úkol. Na své si přijde 

díky rozmanitosti úkolů každý a než se nadějete, budete otevírat poslední okénko.  

 

 

Pechová, Ladislava - O perníkové chaloupce 

Klasická pohádka s krásnými ilustracemi od dětské ilustrátorky Ladislavy Pechové by neměla 

chybět v žádné dětské knihovně. Pohádka je namluvena známými českými herci Josefem 

Somrem a Zorou Jandovou. Kniha je doplněna různými zábavnými úkoly, obsahuje přes 250 

zvuků a textů. Kniha vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. 
 

 

 

Pechová, Ladislava - Moje první čísla 

Moje první čísla ukáží dětem, že i čísla mohou být zábava a naučí je rozeznat jedničku od trojky 

a šestku od dvojky. S pomocí chytré knížky mohou rodiče dětem osvětlit základy počítání a 

zábavnou formou s nimi počty procvičit.  V knize se děti postupně seznámí s jednotlivými čísly 

a v doprovodu poutavého vyprávění, které se ukrývá pod jednotlivými číslicemi, se učí 

rozumět počítání.  
 

 

Pechová, Ladislava -  Moje první písmena  

Interaktivní kniha Moje první písmena seznámí děti od 3 let se všemi písmenky české 

abecedy. Kouzelné čtení tentokrát dětem představí nejen písmena, ale naučí je i slabiky. 

Slabikování si mohou za pomoci elektronické Albi tužky i vyzkoušet. Jednotlivé slabiky slov 

jsou barevně rozlišené, pro děti se tím slabikování stane rázem snadnější. 
 

 

 

 



 Pechová, Ladislava -  Česká republika 

V této knize se děti zábavnou formou dozví nejen spoustu zajímavostí o městech, krajích, 

pohořích a vodstvu, ale seznámí se i s naším průmyslem, nerostnými surovinami, 

zemědělstvím, památkami a významnými osobnostmi. Veškeré znalosti si pak mohou 

vyzkoušet pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do 3 různých obtížností. Tato kniha 

je skvělým doplňkem pro výuku vlastivědy a zeměpisu. 

  

 

Pechová, Ladislava -  Hravé české dějiny 1 

První díl knihy Hravé české dějiny vám přináší spoustu informací o tom, jak žili naši předkové 

od pravěku až po 15. století. Knihou vás provázejí dva nerozluční kamarádi, holčička Anička a 

její pes Franta. Své znalosti si můžete ověřit pomocí zábavných kvízů, které jsou rozděleny do 

tří různých obtížností.   

 

 

Pechová, Ladislava  - Zpívánky 1 

Zpívánky obsahují 12 lidových písní včetně not, které si děti mohou pomocí Albi tužky přehrát 

a zazpívat. Zazpívají si známé písničky jako Holka modrooká, Jede, jede poštovský panáček, Pec 

nám spadla, Travička zelená, Skákal pes, Já mám koně a další. 

 

 

Pechová, Ladislava - Večerníčkovy pohádky 

Kniha obsahuje osm pohádek - mezi nimi například pohádky Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda, O Popelce, Chytrá horákyně a další. Kniha je doplněna o zábavné kvízy, které děti 

zcela jistě nadchnou a zabaví na dlouhou dobu.  
 

  

 

Peichl, Michal -  Letadla a letectví: kouzelné dvoulisty 

Pokud tě vždy zajímalo, jak je možné, že se několikatunový kolos udrží ve vzduchu, ale děsila 

tě složitost tohoto jevu, otevři si tento dvoulist. Na jednotlivých stránkách se seznámíš 

s postupným vývojem letectví, mnoha zajímavostmi nebo s pohledem pod plášť letadla. 

Popíšeme si, co která část ovlivňuje, co má za úkol a kde se nachází. A vedle toho, že jsme 

tuto složitou problematiku vysvětlili jednoduchým způsobem, jsme nezapomněli ani na 

zajímavé detaily! 

 

 

 

Pešlová, Michaela -  Domácí zvířátka  

V knize děti poznají celkem 12 zvířat. Dozví se, co domácí zvířátka jedí, jak se říká zvukům, 

které vydávají, jak nazýváme jejich domečky a také, jak se říká mláďatům domácích 

zvířátek. V knize nechybí zvuky jednotlivých zvířátek, říkanky a samozřejmě ani 

jednoduché zábavné kvízy. 
 

 

 
 



 

 

Rúčková Moravcová, Adéla - Člověk a příroda  

Kniha vás vezme na vycházku do pravěké a moderní krajiny, nahlédnete do tajemného 

podzemí a dozvíte se, na co nadávají bakterie nebo jak si choroš představuje starý buk. 

Setkáte se i s kamarády Frantou a Pepou, jejichž pohled na přírodu je jako noc a den, což 

přináší spoustu dalšího poznání a zábavy. 
 

 

Sadvarová, Lenka - Zvířátka na statku 

Ztratilo se kůzlátko. Jak ho ale mezi všemi těmi ostatními zvířátky najít? Jak si pejsek Čenda 

poradí, se dozvíte na stránkách této knížky pro nejmenší, ve které najdete spoustu krásných 

obrázků. K nim stačí přiložit elektronickou tužku od Albi a začne se přehrávat čtený text. 

Kromě poslouchání příběhu je však k dispozici také plno dalších interaktivních módů, které 

dětem zábavnou a veselou formou pomáhají v učení a rozvoji.  
 

 

Skalová, Daniela - Básničky z lesa 

Kdo tu bručí a tam houká? Kdo to z nory na nás kouká? Co se jenom v lese děje? Kdo se z 

křoví na nás směje? Knížka je plná pěkných říkanek, ale také povedených ilustrací. K těm 

stačí přiložit elektronickou tužku od Albi a začne se přehrávat čtený text. K dispozici jsou 

pak i další interaktivní módy, díky nimž mohou i ti nejmenší, kteří ještě neumějí číst, 

zábavnou a poutavou formou poznávat les a jeho obyvatele.  
 

Skalová, Daniela -  Pohádkové učení  

Kniha seznámí děti předškolního věku s barvami, tvary, části těla, čísly nebo třeba 

protiklady. Celou knihou je doprovodí skřítek Zvídálek. Veselého skřítka zajímá úplně 

všechno a nebojí se zapojit ani do práce na zahrádce. Zavede děti i do divadla nebo na 

nákup, navštíví s nimi pana doktora i mateřskou školku. Na každé stránce na děti čekají 

zábavné hry a nechybí ani pohádky a písničky.  
 

  

Slánská Zuzana -  Moje první barvy a tvary  

Svět je plný barev a zajímavých věcí. Jenže ‒ jak vypadá modrá, jaký tvar má včelí plástev a 

jak se vůbec liší čtverec od obdélníku? Od toho tu jsou Sára a Tom, kteří i těm nejmenším 

pomohou se tyto věci hravě naučit díky spoustě rozmanitých obrázků. K nim stačí přiložit 

elektronickou tužku od Albi a začne se přehrávat čtený text.  
 

 

Sliacka, Edit - Zvířátka z lesa 

 Les je plný zvířátek, která tu mají domov ale také spoustu kamarádů. Nudit se určitě 

nebudete. Pojďte zjistit, kdo právě slaví narozeniny, kdo vzbudil sovu nebo komu se 

narodilo mláďátko. Veverka, medvěd nebo jezevec.  
 

 

 



Spěváček, Jan - Dinosauři  
Kniha Dinosauři z edice Kouzelné čtení provede čtenáře od zrodu prvních dinosaurů přes 

druhohory, kdy dinosauři ovládli svět a dosáhli gigantických rozměrů, až k jejich zániku 

způsobeného dopadem obrovského meteoritu. Kniha dětem ukáže, jak dinosauři vypadali 

podle nejaktuálnějších vědeckých poznatků včetně zvuků, které mohli vydávat. Dinosauři 

osloví jak nejmenší děti od 6 let, tak i starší děti, které se již aktivně o prehistorický svět 

zajímají.    
                                

            
Starý, Milan – Když roboti brebentí 

Knihou děti provází dvě postavičky, robot Robi a robotka Otka, které jim s mluvením 

pomáhají. Spolu s nimi se děti pokouší správně vyslovovat hlásky D, T, N, L, R a Ř. Kniha 

obsahuje hravé úkoly podněcující děti k mluvení, a tím i k procvičování problematických 

jevů. Nechybí ani básničky, písničky a napínavé komiksy.  
 

 

 

 

Starý, Milan - Když myšky šeptají 

Kniha Když myšky šeptají z edice Kouzelné čtení je pokračováním logopedické knihy Když 

roboti brebentí. V interaktivní mluvící knize si děti od 3 let procvičí hlásky K, G, H, CH, Ď, Ť, 

Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z a slabiky bě, pě, vě. Na každé stránce na ně čeká zábavná písnička. Poslední 

dvoustranu si užijí spolu se zábavnou logopedickou hrou na procvičení všech hlásek. 

 

  

 

 

 
Šplíchal, Antonín - Staré pověsti české 

Kniha provede děti od 8 let pověstmi pohanských Čechů od Aloise Jiráska. Každá dvoustrana 

knihy je věnována jedné pověsti. Těšit se můžete na tyto pověsti - O Čechovi, O Krokovi a 

jeho dcerách, O Bivoji, O Libuši, O Přemyslovi, Libušina proroctví, O Křesomyslu a Horymírovi 

a Lucká válka. V knize nechybí zajímavé kvízy.  

 

 

 

Švarc, Josef - Doprava 

Kniha  zavede děti od 3 let do světa dopravních prostředků a strojů. Vydají se na dopravní 

hřiště, projdou se ulicemi města, poznají práci záchranářů, prozkoumají letiště, prohlédnou 

si stavbu, projedou se po statku traktorem, zavítají na nádraží a udělají si výlet do přístavu.  
Naučí děti bezpečnosti v silničním provozu, poznají dopravní značky a dozví se spoustu 

užitečných informací. Na každé stránce knihy si děti poslechnou zábavnou a poučnou 

dopravní písničku. 

 

 

 

Tihelková, Martina -  Španělský obrázkový slovník 

S Kouzelným čtením se mohou děti učit španělsky a to již od 4 let. Naučí se základní 

španělská slovíčka a jednoduché věty. Slovník je rozdělený do 11 tematických kapitol, které 

obsahují přes 1000 španělských slovíček včetně obrázků pro snadnější učení. Slovíčka i věty 

jsou doplněny českým překladem. Nechybní ani zábavné hry. Kniha je namluvena rodilými 

mluvčími a je vhodná pro začátečníky i mírně pokročilé. 

  



Trojánek, Jan - Doprava  

Co se pohybuje kolem nás po silnici, ve vzduchu, po kolejích nebo na vodě? Tato knížka 

je určena nejmenším dětem, přiblíží jim dopravní prostředky nejen povídáním, ale i 

říkankami a zvuky. A kromě toho se dozvědí i něco o prostředí, ve kterém se jednotlivé 

prostředky pohybují. 
  

 

 

 

Ujcová, Lucie - Lidské tělo 

Děti mohou lidské tělo poznat zábavnou formou díky ufounovi Prokoukovi, který k nám 

přiletěl ze vzdálené planety Po, kde je všechno úplně jinak. Pro něj i pro čtenáře budou 

jednotlivé stránky knihy doslova nabité zajímavostmi a nevšedním pojetím všech 

uvedených informací. Kniha v sobě jako celek hravou formou spojuje zábavu, učení a mix 

zajímavých informací o lidském těle. Děti si po přečtení jistě odnesou mnoho cenných  

postřehů a vědomostí, které si zapamatují.  

 
                                 


