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Ankety Sukovy knihovny v Praze 

 

Doporučená kniha: 

 

101 knih pro děti a mláděž – nejoblíbenější česká a světová díla 

Kniha, co Tě naučí milovat knihy, i když knihy nesnáší (2016) – F. Boucher (nejvíce vhodné 

pro 6. třídy) 

 

 

Příběhy s dětským hrdinou – většina vhodná pro 6., 7 ročník, ale záleží na dítěti 

 

1.) R. Parková – Hra na Betsy Bowovou – hrdinka dívka, rodiče se rozešli, je zde smrt, 

láska, přechod do jiné reality – 19. století ( vhodné pro 9. třídu) 

2.) P. Stančík – Mrkev ho vcucla pod zem – Ctibor prožívá dobrodružství pod zemí, 

každá kapitola začíná básní, konec podle vyřešení hádanky 

3.) A.D. Ellisová – Tohle jsem udělal – detektivní zápletka, hrdina obézní, detektivní 

zápletka 

4.) J. Šebesta – Když se pes směje – hrdina 15 let studuje na církevním gymnáziu, 

československá rodina, slovenština, rozchod rodičů, smrt prarodiče, jsou zde 

vulgarismy (9. třída, nadaní žáci) 

5.) J. Šebesta – Venuše – komiksový román, oceněná jako netradiční kniha, hrdinka 13 

let (vhodné pro 2. stupeň) 

6.) I. Procházková – Nazí  - velmi ceněná, hl. hrdinka Sylva, otec Čech, matka Němk, 

žili v Německu, rozchod, stěhování z Německa do Čech, Sylva autistka, přátelství, 

láska, drogy, konflikty s otcem, budoucnost, grafické rozlišení dialogů 

7.) C. Hiaason – Soví houkání – hrdina se přestěhoval, nesrovnalosti v rodině, hrdina 

vypadá jako vyvrhel, ekologické cítění-hrdina nechce stavbu supermarketu, vazba na 

přírodopis, enviromentální výchovu, legrační 

8.) L. Supulveda – O rackovi a kočce, která umí létat – každá kočka něco umí,vtip 

v tom, že malý racek považuje kočku za svou maminku , legrační, je zde poslání: Lidi 

neblbněte, neničte přírodu, jak k tomu přijde, výchovné 



9.) T. Brezina – interaktivní knihy, např. Dračí meč – jiná dimenze, na konci kapitol 

úkol, vyřešení rozhodne o konci knihy, výchovné řeči, dobrodružné 

10.) W . Nickols – Tajemství modrých třešní – komiks, text, svět bez dospělých, 

vládne zde nějaký mor, lék se dá vyrobit z třešní, dobrodružná 

- Pán much 

 

 

 

 

 

 

 


