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1.
Anglický obrázkový 

slovník

Obrázkový slovník obsahuje základní slovíčka s obrázky a jednoduché věty. 
Slovník je rozdělen do jedenácti tématických kapitol, které obsahují přes tisíc 

anglických slovíček včetně obrázků a příkladů použití. Slovník je doplněn 
kompletním českým překladem. Pomůcka při výuce Angličtiny pro děti od 4 

let.

2. Atlas světa

Tato kniha obsahuje osm různých map. Na jednotlivých stranách se 
seznámíte se všemi kontinenty, poznáte země na naší planetě a zjistíte, kde 

tyto země leží. Nechybí zde ani oceány, moře, velké řeky a pohoří, které jsou 
nedílnou součástí naší planety. Obrázky na mapách vám ukáží, jaká zvířata, 

stavby či jiné zajímavosti můžete v jednotlivých zemích najít.

3. Básničky z lesa

Dětská mluvící kniha Básničky z lesa z edice Kouzelné čtení zabaví děti již od 
3 let. S Elektronickou Albi tužkou si vyslechnou 

celkem 12 navazujících básniček o zvířátkách z lesa, monology zvířátek 
i jejich příběh. V knize nechybí zábavný kvíz, ve kterém budou děti hledat 

jednotlivá zvířátka, rostliny a další. Kniha Básničky z lesa obsahuje přes 500 
zvuků a textů.

4. Česká republika

Interaktivní kniha o České republice ilustrovaná Ladislavou Pechovou. 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 tří různých obtížností. Tato kniha je skvělým doplňkem pro 

výuku vlastivědy a zeměpisu.

5. Člověk a příroda

Kniha je pozvánkou k zamyšlení o ekologii a ochraně přírody. Přitom dává 
přednost pohledu založenému na důkazech před moderními mýty a 

poučným strašením. Soužití lidské společnosti s přírodou nechápe jako boj, 
ale spíš jako dlouholeté přátelství, ve kterém se objevují spory, ale není 

důvod, aby se rozpadlo. 

6. 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.



7. 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. Kniha Dinosauři obsahuje přes 1 700 zvuků 

a textů.

8. Doprava

Vydejte se s námi na dopravní hřiště, projděte se ulicemi města, poznejte 
práci záchranářů, prozkoumejte letiště, prohlédněte si stavbu, projeďte se po 

statku traktorem, zavítejte na nádraží nebo si udělejte výlet do přístavu. 
Poznáte při tom nejen mnoho zajímavých lidí, ale i dopravních prostředků 
nebo strojů. Na každé stránce si můžete poslechnout dopravní písničku.

9.
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. 

Velkoformátová encyklopedie pro školáky obsahuje 17 kapitol: Vesmír, 
Neživá příroda, Počasí a podnebí, Rostliny, Živočichové, Přírodní rekordy, 

Lidské tělo,  Doprava, Literatura a hudba, Film a divadlo, Umění, Architektura 
a památky, Jídlo, Sport, Česká republika, Věda a vynálezy, Dějiny 20. století. 

Kniha je nabitá spoustou informací o těchto tématech, nechybí 3 druhy kvízů 
a plno zajímavých zvuků.

10. Hasič

V této knize se děti hravou formou seznámí s povoláním hasiče. Jakými auty 
hasiči jezdí, jakou techniku používají a jak se staví například protipovodňová 
hráz? Na každé stránce lze odhalit plno zajímavých zvuků a dialogů. Pomocí 

jednoduchého kvízu si pak mladí hasiči a hasičky mohou procvičit své 
znalosti. 

11. Hravá angličtina
Hravá angličtina je vhodná pro výuku anglického jazyka jak pro začátečníky, 
tak pro mírně pokročilé. Zábavnou formou si vytvoříte nebo rozšíříte slovní 
zásobu a naučíte se správně vyslovovat anglická slovíčka a jednoduché věty.

12. Hravá přírodověda

Vendelín je žalud, který „má pod čepicí“. Rozhodl se, že když už měl to štěstí 
a neskončil žádnému zvířeti v žaludku, najde si místo, kde zakoření a stane se 

statným dubem. Děti s Vendelínem projdou různými biotopy a jejich 
základními složkami. Vendelín jim prozradí co je živá a neživá příroda, jak se 
vyvíjí motýl, co je to potravní řetězec, jaké se u nás nacházejí horniny nebo i 

to, co je vše potřeba udělat, aby nám na stole zavoněl čerstvě upečený chléb. 
Následujme Vendelína a dívejme s kolem sebe!



13. 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.

14. Hravé české dějiny 2

Kniha Hravé české dějiny 2 navazuje na předchozí díl. Děti se přenesou do 
období od vlády prvních Jagellonců na českém trůnu až po vládu Františka 

Josefa I. S historickými milníky se děti seznámí pomocí nádherných ilustrací 
Dagmar Ježkové. Na tvorbě textů se podílela Martina Drijverová. Své znalosti 

je možné si tradičně ověřit pomocí zábavných kvízů.

15. Hravé učení
S Hravým učením se děti nenásilnou formou naučí poznávat čísla, písmena, 
barvy, tvary a získají spoustu dalších informací, které slouží k jejich rozvoji. 

Pomocí jednoduchých her a kvízů si získané znalosti mohou samy 
procvičovat. Kniha vznikla ve spolupráci s dětskou psycholožkou.

16. 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.
Minikniha pro nejmenší seznamuje děti se zábavnými i užitečnými jarními 
činnostmi - vyjížďka na kole, velikonce, výlety, sběr jarního kvítí, barvení 

vajíček, práce na zahrádce. Každá stránka je doplněná nezbytnou písničkou, 
jejíž text všechny aktivity shrnuje.

17. Kouzelné hodiny

Naučte děti poznávat čas pomocí zábavných Kouzelných hodin z edice 
Kouzelné čtení. Děti budou mít možnost porovnat si zobrazení času na 
klasických hodinách s ručičkami se zobrazením na hodinách digitálních.

Zábavné kvízy jim pomohou si ověřit, zda se hodiny naučily správně.
Čeká na ně také pohádka o království, v němž je čas určován hodinami, které 

se urodily v koruně kouzelného hodinovníku.

18. Když myšky šeptají

Když myšky šeptají - Kniha Když myšky šeptají z edice Kouzelné čtení je 
pokračováním logopedické knihy Když roboti brebentí, ve kterém si děti 

mohou procvičit hlásky K, G, H, CH, Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž, C, S, Z a slabiky bě, pě, vě. 
Na každé stránce najdete také zábavnou písničku a na poslední dvoustraně 

zábavnou logopedickou hru na procvičení všech hlásek.

19. 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.



20. Kočka

Je jedno, jestli je kočička mourovatá, bílá, černá, rezavá nebo s flíčky, 
všechny mají rády lenošení, zvláště na sluníčku. Kočíčky 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. 

Zanotovat si můžeš i kočičí písničku. 

Kniha pro nejmenší děti od 2 let obsahuje 10 interaktivních stran o 
kočičkách. 

21. Kouzelné hodiny

Naučte děti poznávat čas pomocí zábavných Kouzelných hodin z edice 
Kouzelné čtení. Děti budou mít možnost porovnat si zobrazení času na 
klasických hodinách s ručičkami se zobrazením na hodinách digitálních.

Zábavné kvízy jim pomohou si ověřit, zda se hodiny naučily správně.
Čeká na ně také pohádka o království, v němž je čas určován hodinami, které 

se urodily v koruně kouzelného hodinovníku.

22. Lesní zvířátka

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. S 

těmito i dalšími zvířátky se nejmenší děti mohou seznámit v nové miniknížce 
Lesní zvířátka.

23. Léto

Minikniha Léto z edice Kouzelné čtení je určena nejmenším dětem. Seznámí 
je s naším nejteplejším ročním obdobím. Kniha dětem od 2 let ukáže, čím 

vším se mohou přes prázdniny bavit. 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.

24. Lidové říkanky

Připomeňte si spolu s dětmi říkanky jako Vařila myšička kašičku nebo Šel 
Janeček na kopeček s interaktivní mluvící knihou Lidové 

říkanky z edice Kouzelné čtení. V knížce najdete 12 známých lidových 
říkanek v novém interaktivním kabátku. Rýmovačky přechází z generace 

na generaci a jsou důležité pro pochopení rytmu a melodie jazyka. Knížka 
obsahuje tyto říkanky: Sedí liška pod dubem; Šel Janeček na kopeček; Vařila 
myšička kašičku; Myšičko, myš; Paci, paci, pacičky; Jedna, dvě, tři, čtyři, pět; 

Naše kočka strakatá; Á, bé, cé, dé, kočka přede; V komoře je myš; Pekař peče 
housky; Houpy, houpy; Foukej, foukej větříčku. 

25. Lidské tělo

Knihou Lidské tělo provází malý ufon Prokouk, který přiletěl z planety Po a 
rozhodl se prozkoumat zajímavé, tajemné a zároveň zábavné lidské tělo. 

Všemu se diví a není divu: na planetě Po funguje všechno úplně jinak! 
Postava Prokouka a poutavé ilustrace podněcují děti k postupnému 

objevování jednotlivých částí a soustav lidského těla. Na každé dvoustraně 
najdou malí i velcí průzkumníci návod na cvik. Když si všechny cviky propojí, 

vznikne sestava, kterou si mohou zacvičit a krásně se přitom protáhnout. 
Nechybí básničky, zábavné kvízy a speciální ikony, které děti vybízejí, aby si 

získanou informaci ověřily doslova na vlastní kůži.



26.
Moje první barvy a 

tvary

Svět kolem nás je plný barev a tvarů. Sourozenci Sára a Tom se je rozhodli 
dětem přiblížit na všem, co nás běžně obklopuje. Víte, jaká barva vznikne 
smícháním červené a modré? Jaký tvar má včelí plástev? Co je to silueta? 
Všechny odpovědi děti najdou právě v této knížce. Vydejte se společně s 

Tomem a Sárou třeba stanovat, na pouť nebo na návštěvu ke kouzelníkovi.

27. 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. 

28. Moje první písmena
Kniha Moje první písmena seznámí děti se všemi písmenky obsaženými v 

české abecedě. Děti zjistí, co jsou to slabiky a mohou si vyzkoušet slabikovat 
jednotlivá slova. Slabikování jim ulehčí barevné rozlišování slabik, díky 

kterému si i lehce spočítají počet slabik ve slově.

29. My first English

Na farmě, u lékaře nebo třeba na oslavě? Ano, existuje řada míst a věcí, které 
se teď hravě naučíte pojmenovat anglicky. Dozvíte se, jak nová slovíčka 

použít ve větách, zazpíváte si originální písničky a zahrajete zábavné kvízy. To 
vše v duchu celosvětově uznávané metody Helen Doron, která učí angličtinu 

přirozeně a způsobem, jež zaručí ty nejlepší výsledky. Přesvědčte se sami.

30.
Německý obrázkový 

slovník

Kniha Německý obrázkový slovník z edice Kouzelné čtení je vhodná 
pro začátečníky i mírně pokročilé. Interaktivní mluvící kniha 

obsahuje základní slovíčka s obrázky a jednoduché věty. Německý obrázkový 
slovník je rozdělen do 11 tématických kapitol, které obsahují přes 1000 

německých slovíček včetně obrázků a příkladů použití. Ve slovníku nechybí 
kompletní český překlad. Kniha se skvěle hodí jako pomůcka 

při výuce němčiny a to pro děti již od 4 let. Kniha obsahuje přes 5000 zvuků 
a textů a je namluvena rodilými mluvčími. Vznikla ve spolupráci s Českým 

rozhlasem.

31. 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. A budeš-li chtít, můžeš se naučit i písničku. 

32. Podzim

Minikniha Podzim z edice Kouzelné čtení je určena nejmenším dětem. 
Seznámí je s naším nejbarevnějším ročním obdobím. Jonáš s Madlenkou 
dětem od 2 let ukážou, čím vším se mohou na podzim bavit. Nastal čas 

na pouštění draka, opékání brambor, vyrábění zvířátek z kaštanů a na mnoho 
dalších veselých podzimních aktivit. Knížka obsahuje přes 400 zvukových 

stop.



33. Policista

Interaktivní mluvící mini kniha Policista seznámí děti od 5 let s povoláním 
policisty. S Elektronickou Albi tužkou a policejním nováčkem Kájou budou 
řešit krádež vzácného obrazu. Podaří se jim dopadnout zloděje? V knize 

na ně čeká přes 500 zvuků a textů. Nechybí jednoduchý kvíz, který procvičí 
získané znalosti.

34. 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.

35. 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. V knížce si o něm něco povíme, a když budeš chtít, můžeš se naučit i 
písničku. 

Kniha pro nejmenší děti od 2 let obsahuje 10 interaktivních stran o slonech.

36. Staré pověsti české

Kniha seznámí děti s pověstmi pohanských Čechů, jak je známe od Aloise 
Jiráska. Každá dvoustrana je věnována jedné z pověstí, jakou je např.: O 

Čechovi, O Libuši, O Přemyslovi a další. Děti si mohou poslechnout poutavé 
dialogy a zvuky, zkrácenou verzi jednotlivých příběhů nebo historická fakta o 

pověstech. Kvízy tří náročností je prověří z jejich nabytých znalostí.

37. Svět zvířat

Kniha vás tématicky 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. 
Své znalosti si pak můžete ověřit pomocí zábavných kvízů, které jsou vždy 
rozděleny do tří kategorií: najdi zvíře podle názvu, najdi zvíře podle zvuku, 

najdi zvíře podle zajímavosti. 

38. Učitel
Interaktivní mluvící mini kniha Učitel seznámí děti od 5 let s povoláním 

učitele. S Elektronickou Albi tužkou se podívají nejen do třídy a do kabinetu, 
ale i na lyže nebo na výlet do historie. V knize na ně čeká přes 500 zvuků 

a textů. Nechybí jednoduchý kvíz, který procvičí získané znalosti.



39. Už vím jak

Také vás vždy zajímalo, jak se vyrábí různé věci kolem nás? Jak se staví dům, 
jak se vyrábí jídlo, nádobí, oblečení nebo zábava? A v neposlední řadě: jak 
vlastně vznikla tato mluvící kniha? Na všechny tyto otázky a mnoho dalších 
vám odpoví průvodce Vojta, který knihu sám napsal a namaloval a objevuje 

se tak na mnoha místech této knížky. Najdete ho všude? Vojta vám o 
vysvětlí!

40. Vesmír

Interaktivní mluvící kniha Vesmír z edice Kouzelné čtení ukáže dětem od 6 
let, jak dlouhou cestu ušel výzkum od prvotního pozorování hvězd až po lety 

na Měsíc a ještě dál. Co by asi říkali starověcí hvězdáři a astronomové 
na dnešní poznatky o vesmíru? Děti knihou provedou profesor Pulzar, Albína, 
Jonáš, pes Ajnštajn a kočka Eris, kteří jim přinesou pohled na vesmír od dob 

dávno minulých po současnost. Kniha Vesmír obsahuje přes 2200 zvuků 
a textů.

41. Vyjmenovaná slova
Mimozemšťánci Befe, Leme, Pese a Veze vás zvou na svou planetu Ypsilion, 

kde si procvičíte vyjmenovaná slova netradiční, ale velmi zábavnou
formou. Napínavá dobrodružství jsou obohacena spoustou úkolů k 

procvičení znalostí psaní I a Y, ale i dalších souvisejících jevů.

42. 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 a nebo se vydejte do lesa, kam 
můžete vzít něco dobrého na zub lesním zvířátkům stejně jako to udělal 

Jonáš s Madlenkou.

43. Zvěrolékař

Interaktivní mluvící mini kniha Zvěrolékař seznámí děti od 5 let s povoláním 
zvěrolékaře. S Elektronickou Albi tužkou poznají nástroje, které ke své práci 
potřebuje, jaká zvířata léčí i jak se máme starat o domácí mazlíčky. V knize 
na ně čeká přes 500 zvuků a textů. Nechybí jednoduchý kvíz, který procvičí 

získané znalosti.

44. Zvířátka na statku

Zvířátka na statku pozvou nejmenší děti na dobrodružnou výpravu pejska 
Čendy za ztraceným kůzlátkem. Kniha plná zábavných říkanek a informací o 

tom, co zažil malý pejsek na statku a kousek za ním.
Objevte zvuky, které zvířátka vydávají. Na konci knížky se pak dozvíte něco 

více o každém zvířátku, které jste v knížce potkali a můžete se o nich naučit i 
říkanky. Vzhůru za dobrodružstvím, které Čendu čeká!



45. Zvířátka v Zoo
Pan Votýpka, vrátný v zoologické zahradě, bude mít narozeniny. Podaří se 
zvířátkům připravit narozeninové překvapení? Interaktivní kniha s veselými 

ilustracemi Libora Drobného pro děti již od 2 let. 


