
Albi tužky 

 

 

CO JE KOUZELNÉ ČTENÍ? 

Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept od Albi, díky kterému se děti zábavnou a poutavou formou 

dozví spoustu zajímavých a užitečných informací. 

Stačí, když se lehce dotknou Albi tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba. 

Hraní s Albi tužkou je zábava s neomezenými možnostmi – tužka 

dovede nejenom číst texty, zpívat písničky a přehrávat reálné zvuky (řev lva, zpěv ptáků, zvuky dopravních 

prostředků apod.), ale dají se s ní hrát i různé hry a kvízy. 

JAK Kouzelné čtení FUNGUJE?  

Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo na 

stránkách knih. Stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná informace, zvuk 

nebo hudba. V knihách naleznete nepřeberné množství informací, ale také vědomostní či postřehové 

hry.velkou výhodou je, že elektronická tužka funguje se všemi knihami z edice Kouzelné čtení a nepotřebujete 

tedy pro každou knihu novou tužku. S nákupem nové knihy stačí pouze bezplatně nahrát nový audio soubor 

do tužky a nová mluvící kniha je vám hned k dispozici. Elektronická tužka má i další doplňkové funkce. Díky 

vestavěné paměti ji můžete používat jako MP3 přehrávač nebo USB paměť. Tužka má také funkci pro záznam 

zvuku.  

PRO KOHO Kouzelné čtení JE?  

Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. 

Záleží pouze na tom, jakou knihu si právě zvolíte. Díky speciální technologii mohou knihy plně využívat i 

děti v předškolním věku, které ještě číst neumí. Samy si tak mohou „přečíst" pohádku nebo se hravou formou 

naučit poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůznější tvary. Všechny tyto dovednosti si pak trénují v zábavných 

edukativních hrách, které knihy obsahují. Starší děti i dospělé pak zcela jistě zaujmou témata, jakými jsou 

například geografie, historie či výuka cizích jazyků – podívejte se například na Atlas světa, Lidské tělo, Svět 

zvířat nebo knihy na výuku angličtiny. 

 

 

 

 



Přehled knih “Kouzelné čtení „ ve výměnném fondu 

 Knihovny Kroměřížska 

 

 

 

LIDOVÉ ŘÍKANKY 

věk: 2–6   čas: 15+   počet osob: 1+   

 

Kdo by neznal říkanky jako Vařila myšička kašičku nebo Šel Janeček na kopeček? Knížka přináší 

dvanáct známých lidových říkanek v novém interaktivním kabátku. Rýmovačky přechází z generace na 
generaci a jsou důležité pro pochopení rytmu a melodie jazyka. 

 

Ilustrace: Michaela Bergmannová 

Text:  lidové říkanky a Lucie Krystlíková 

Namluvili: Andrea Elsnerová a Petr Stach 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA V ZOO 

věk: 2+   počet osob: 1+ 

 

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.  

 

Ilustrace: Libor Drobný 

Text: Lucie Krystlíková 

Namluvil: Milan Šteindler 

 

 

 

ENCYKLOPEDIE PRO ŠKOLÁKY 

věk: 6-12   čas: 15+   počet osob: 1+   

 

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. 

 

Ilustrace: Anna „AŇOS“ Kubecová 

Text: Dagmar Jandová 
Namluvili: Zuzana Maxa, Michal Stejskal a Ondřej Havel 

 

 

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 

věk: 6-99 

 

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! 

 

Namluvili: Veronika Khek Kubařová, Václav Neužil a Jaroslav Plesl 

Ilustrace: Martina Lásková 

Text: Barbora Pátková, Lucie Krystlíková 

 

 

 

LÉKAŘ :povolání 

věk: 10+   čas: 10+ počet osob: 1 

 

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. 

 

Ilustrace: Jan Lastovička 

Text: Šárka Pichrtová 
Namluvil: Radoslav Budáč 

 



 

 

HASIČ :povolání 

věk: 6-12   čas:10+   počet osob: 1+ 

 

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.  

 

Ilustrace: Jan Lastovička 

Text: Šárka Pichrtová 

Namluvil: Radoslav Budáč 

 

 

 

ZVĚROLÉKAŘ :povolání 

věk: 5-12   čas: 10+   počet osob: 1+ 

 

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. 

 

Ilustrace: Jan Lastovička 

Text: Šárka Pichrtová 

Namluvil: Radoslav Budáč 

 

 

 

MOJE PRVNÍ ČÍSLA 

věk: 3-7 

 

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.  

 

Ilustrace: Ladislava Pechová 

Text: Ladislava Pechová 

Namluvili: Zora Jandová a Petr Pěknic 

 

 

 

MOJE PRVNÍ PÍSMENA 

věk: 3-7 

 

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. 

Na každé straně na děti čekají básničky Jana Vodňanského, krásné ilustrace Ladislavy Pechové a 

samozřejmě spousta zábavných kvízů. Na konci knihy je pro děti připravena písmenková pohádková 

hra. 

 

 

 

VEČERNÍČKOVI POHÁDKY 

věk: 3-99 

 

Poslechněte si klasické české pohádky v podání Václava Postráneckého a Mileny Steinmasslové. 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. 

 

Namluvili: Václav Postránecký, Milena Steinmasslová, Lenka Krupanská a René Krupanský 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Zajímavosti o městech, krajích, pohořích, vodstvu, průmyslu, zemědělství a osobnostech naší 

republiky. 

 

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. 

 

lNamluvil: Vojtěch Hájek 



 

 

POHÁDKOVÉ UČENÍ 

věk: 3-7   čas: 30+   počet osob: 1+ 

 

Předškoláci toho musí hodně zvládnout, naučit se barvy, tvary, části těla, čísla nebo třeba protiklady. 

Naštěstí jim s tím pomůže skřítek Zvídálek. Všechno ho zajímá a nebojí se zapojit ani do práce na 

zahrádce. Zavede děti do divadla nebo na nákup, navštíví s nimi pana doktora i mateřskou školku. A za 

odměnu má na každé stránce pro děti tematickou písničku a pohádku! 

 

Pohádky a text: Zuzana Pospíšilová 

Ilustrace: Daniela Skalová 

Hudba: Lenka Tovarová 

 

 

 

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

věk: 6-12   počet osob: 1 

 

EKOLOGIE A OCHRANA PŘÍRODY 

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.  

Kromě toho vás kniha 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. Průvodci vám 

budou dva kamarádi Franta a Pepa, jejichž pohled na přírodu je odlišný, což přináší spoustu dalšího 

poznání a zábavy. 

 
lustrace: Mgr. Adéla Rúčková Moravcová 

Text: Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. 

Odborný garant: Prof. David Storch, Ph.D. 

Namluvil: Jiří Lábus 

 

 

POLICISTA 

věk: 5-12   čas: 15+ počet osob: 1+ 

 

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.  

 

Ilustrace: Jan Lastovička 

Text: Šárka Pichrtová 

Namluvil: Radoslav Budáč 

 

 

 

PRVNÍ BARVY A TVARY 

věk: 3-7  čas: 30  počet osob: 1 

 

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. 

 

Ilustrace: Zuzana Slánská 

Text: Zuzana Slánská 

Namluvili: Michaela Badinková a Jan Teplý ml. 

 

 

 

VESMÍR 

Věk: 6-12   čas: 15+   počet osob: 1+ 

 

Co by asi říkali starověcí hvězdáři a astronomové na dnešní poznatky o vesmíru? Pojďme se podívat, 

jak dlouhou cestu ušel výzkum vesmíru od prvotního pozorování hvězd až po lety na Měsíc a ještě dál. 

Profesor Pulzar, Albína,Jonáš, pes Ajnštajn a kočka Eris budou našimi průvodci knihou, která přináší 

pohled na vesmír od dob dávno minulých po současnost. 

 
Ilustrace a text: Honza Smolík 

Namluvili: Andrea Elsnerová, Michal Holán a Martin Zahálka 

 



 

DINOSAUŘI 

věk: 6-12 

 

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. Kouzelné čtení dětem ukáže, jak dinosauři vypadali podle nejaktuálnějších 

vědeckých poznatků včetně zvuků, které mohli vydávat. 

 

Ilustrace: Jan Spěváček 

Text: Štěpán Rak ml. 

Odborný garant: Vladimír Socha 

Namluvil: Alfred Strejček 

 

KDYŽ MYŠKY ŠEPTAJÍ 

věk: 3-7 

 

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. 

 

Ilustrace: Milan Starý 

Text: Ester Stará 

Namluvili: Vendula Fialová a Jan Teplý ml. 

 

 

HRAVÉ UČENÍ 

věk: 3-7 

 

SVĚT PRO PŘEDŠKOLÁKY 

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. 

 

Namluvila: Zora Jandová 

 

DOPRAVA 

věk: 3-99 

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

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. 

 

Ilustrace: Josef Švarc 

Text: Jana Bílková 

Namluvili: Jana Holcová, Jaroslav Plesl 
 

 

ANGLICKÝ OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK 

věk: 4-99 

 

PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ 
 

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. 

 

Kniha obsahuje přes 5000 zvuků a textů a je namluvena rodilými mluvčími. 

 

 

ATLAS SVĚTA 

věk: 6-99 

 

ZEMĚPISNÉ OBJEVOVÁNÍ NAŠÍ PLANETY 
 

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. 

 

Namluvil: Otakar Brousek ml. 

 



 

HRAVÁ ANGLIČTINA 

věk: 6-99 

 

UČTE SE S INTERAKTIVNÍ KNIHOU Z EDICE KOUZELNÉ ČTENÍ 
 

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. 

 

Kniha je namluvena rodilými mluvčími, ale obsahuje také kompletní český překlad. Získané znalosti si 

můžete otestovat v kvízech, které jsou dle obtížnosti rozdělené do tří kategorií. 

 

 

KDYŽ ROBOTI BREBENTÍ 

věk: 3-7 

 

INTERAKTIVNÍ LOGOPEDICKÁ KNIHA 
 

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. 

 

Knihu připravila speciální pedagožka, logopedka a autorka mnoha dětských knih Ester Stará. 

Namluvili: Jana Holcová, Petr Pěknic a děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru 

 

 

LIDSKÉ TĚLO 

věk: 5-12 

 

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. 

 

Ilustrace: Pavel Pecina 

Básničky napsal: Robin Král, text: Lucie Ujcová 

 

MŮJ SVĚT 

věk: 3-99 

 

U NÁS DOMA 

 

Ahoj, jmenuji se Tomáš a je mi sedm. Vítejte v této knize, která je celá o mně a naší rodině. Doma i ve 

škole mi říkají Tom. Mám jednu sestru Hedu, která krásně zpívá, chodí na gymnastiku a vůbec se ráda 

předvádí. Mě zase baví lumpárny, což se nelíbí naší mámě. Táta je dobrodruh, často podnikáme výlety 

pěšky i na kole. Vlastně jsme úplně obyčejná rodina. Tedy – mezi námi – žádná rodina asi není úplně 

obyčejná. Pojeďte s námi za babičkou, na hory nebo na statek, podívejte se, jak to vypadá u nás doma a 

trochu nás poznejte… 

 

Ilustrace: Michaela Pešlová 

Text: Zuzana Vantuchová 

Namluvili: Tereza Dočkalová a Šimon Krupa 

 

 

MY FIRST ENGLISH 

 

ANGLIČTINA HRAVĚ 

 

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. 

 

Vytvořeno ve spolupráci s výukovými centry Helen Doron English (www.helendoron.cz). 

 



 

SVĚT ZVÍŘAT 

věk: 5-99 

 

KOUZELNÉ ČTENÍ VE SVĚTĚ 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.  

 

Namluvil: Otakar Brousek ml. 

 

 

UŽ VÍM JAK 

věk: 6+ 

 
CO SE JAK DĚLÁ? 

 

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! 

 

Ilustrace: © VHRSTI 

Text: © VHRSTI 

Namluvil: Tomáš Hanák 

 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA 

věk: 8-12 

 

BÝT, BYDLET, OBYVATEL… 

 

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. 

Ilustrace: Libor Drobný 

Text: Daniela Kalinová 

 

 
 

 

ZVÍŘÁTKA NA STATKU 

věk: 2-7 

 
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! 

 

Namluvil: Jaroslav Plesl 

Ilustrace: Lenka Sadvarová 

Text a říkanky: Lucie Krystlíková 

 

 

BÁSNIČKY Z LESA 

věk: 3-6  

 

Kdo tu bručí a tam houká? Kdo to z nory na nás kouká? Kdo to v noci tiše cupká, ve dne potom v klidu 

chrupká? Co se jenom v lese děje? Kdo se z křoví na nás směje? Ať je noc či den, les nikdy úplně nespí. 

Seznamte se s obyvateli lesa díky této básničce. 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.  

 

Namluvil: Milan Šteindler 

Ilustrace: Daniela Skalová 

Básnička a texty: Lucie Krystlíková 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
                                                      

ZPÍVÁNKY 1 

věk: 3-7 

 

Interaktivní Zpívánky ilustrované Ladislavou Pechovou. Zpívánky obsahují dvanáct lidových písní 

včetně not, které si děti mohou přehrát pomocí Kouzelného piana. Zahrají si známé písničky jako Holka 

modrooká, Jede, jede poštovský panáček, Pec nám spadla, Travička zelená, Skákal pes, Já mám koně a 

další. Knihu namluvila Andrea Elsnerová. 

 

 

ENCYKLOPEDIE PRO PŘEDŠKOLÁKY 

věk: 3+ 

 

Hlavním hrdinou této knížky je předškolák Šimon. S ním a jeho rodinou se čtenář přenese do mnoha 

zajímavých prostředí a situací. Do města, na venkov, k moři, do zoo nebo třeba až do vesmíru. Díky 

Šimonovi bude potom pro čtenáře hračkou naučit se písmena, čísla, barvy, rozeznávat zvířata a rostliny 

a vůbec se připravit na to, co je brzy čeká – a to je škola. 

 

Ilustrace: Eva Šedivá 

Text: Eva Veberová 

Namluvili: Karolina Gudasová Neuvirthová, Petr Ryšavý a Michal Stejskal 

 

   
 

 
 

 

MOŘSKÉ POHÁDKY 

věk: 2+ 

 

ČTENÍ A POHYB V JEDNOM 

Dva malí námořníci Toník a Majda se vydávají na pohádkové dobrodružství po moři. Na něm se 

potkávají s jeho obyvateli, vyprávějí pohádky a najdou si i čas na pořádné protažení. Kniha obsahuje 

prvky jógy a byla sestavena Mgr. Monikou Nikodémovou, která čerpala ze svých mnohaletých 

zkušeností se cvičením pro děti. 

 

Ilustrace: Veronika Balcarová 

Text: Monika Nikodémová, Lucie Krystlíková, Petra Vyhnálková 

Namluvili: Bára Hrzánová a Radek Holub 

 

STAROVĚKÉ ŘECKO 

věk: 8+ 

 

Kouzelné dvoulisty - STAROVĚKÉ ŘECKO 

Do rukou se ti právě dostal interaktivní dvoulist, se kterým se vmžiku ocitneš ve starověkém Řecku. 

Zábavnou formou se dozvíš plno zajímavých informací o bájném Diovi, Aréovi nebo Afroditě. Seznámíš 

se s mnoha mytologickými postavami jako je Pegas nebo kentaur. Pronikneš do tajů spartské armády, 

poznáš athénskou demokracii a zjistíš, jak by se ti líbila spartská výchova. Cestou za poznáním potkáš 

slavné osobnosti jako Helenu, Aristotela či Pythagora. Dějiny tě už netrpělivě čekají… 

 
Namluvili: Vendula Fialová a Ondřej Havel 

Ilustrace: Antonín Šplíchal 

Text: Monika Poláčková 

 

POZORUHODNÍ SAVCI 

věk: 8+ 

 

Kouzelné dvoulisty - SAVCI 

Co má společného kočka, člověk a delfín? I když se na první pohled zdá, že toho moc není, je toho 

naopak více než dost! Na jednotlivých stránkách kouzelného dvoulistu Savci zjistíš, co mají všichni 

savci společného, ale také to, čím jsou některé druhy unikátní. 

 

Namluvili: Ondřej Havel a Vendula Fialová 

Ilustrace: Simona Prokešová 

Text: Martina Ležáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tajemství map 

věk: 8+ 

 

Kouzelné dvoulisty - TaJEMSTVÍ MAP 

Mapa je na první pohled docela nudná věc. Jenže když se podíváš znovu a důkladněji, zjistíš, že je to ve 

skutečnosti úžasný nástroj s fascinující historií. Jak se vůbec taková mapa zakresluje? Jak vypadala první 

nám známá mapa? Kdo zjistil, že je Země kulatá? Jak funguje mapa v telefonu? Uvnitř dvoulistu se 

dovíš nejen odpovědi na tyto otázky, ale i jak se v mapě orientovat, co znamenají jednotlivé značky nebo 

jak si lidé představovali naši Zem před tisíci lety… 

 

Namluvili: Vendula Fialová a Ondřej Havel 

Ilustrace: Pavel Pecina 

Text: Pavel Dobrovský 

 

LETADLA A LETECTVÍ 

věk: 8+ 

 

Kouzelné dvoulisty - Věda a technika 

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! 

 
Namluvili: Vendula Fialová a Lukáš Příkazký 
Ilustrace: Michal Peichl 

Text: Tomáš Haimann 

 
 

 

STAROVĚKÝ EGYPT 

věk: 8+ 

 

Kouzelné dvoulisty – EGYPT 
Před tisíci lety se v deltě Nilu vyvinula jedna z doposud nejobdivovanějších civilizací – starověký Egypt. 

Tento dvoulist tě provede dobou faraonů, každodenním životem Egypťanů, seznámí tě s jejich znalostmi 

i náboženstvím. Zkrátka nepřijde ani ten, kdo se touží dozvědět, jak probíhala mumifikace nebo jak se 

stavěly pyramidy. Tisíciletá historie starověkého Egypta je shrnuta velmi odlehčenou formou a jistě 

nadchne nejednoho mladého archeologa. 

 

Namluvili: Vendula Fialová a Lukáš Příkazký 

Ilustrace: Antonín Šplíchal 

Text: Nikola Michňová 

 

 

NAŠE TRADICE 

věk: 6+ 

 

Jaké jsou svátky a tradice typické pro náš národ? Kdy se daný svátek slaví, jaké jsou důvody jeho slavení 

a co je pro něj typické? Dětská kniha Naše tradice z edice Kouzlené čtení přehledně představuje 

jednotlivé svátky tak, jak jde kalendářní rok, a nejen dětem poutavou formou přibližuje pestrou paletu 

lidových zvyků a obyčejů. 

 

Ilustrace: Lenka Vybíralová 

Text: Eva Obůrková 

Namluvili: Magdaléna Zimová a Miroslav Táborský 

 

 

 

 

MY VERY FIRST ENGLISH 

věk: 2-5 let 

 

Přibližte jim jejich každodenní svět v duchu celosvětově uznávané metody Helen Doron a uvidíte, že to 

jde i jinak než překladem.  

Pomocí veselých rýmů, písniček a kvízů se vaše děti rychle naučí pojmenovat anglicky barvy, čísla, 

hračky nebo tvary. Přesvědčte se sami, že učit se s námi mohou i ti nejmenší.  

 

 

lustrace, texty a písně: © HELEN DORON LTD. 

Namluvili: Paul Coltofeanu a Rebecca Riisness 

 

 

  



 

POHÁDKY NA DOBROU NOC 

věk: 2-6 let 

 

Pohádky pro nejmenší 

 

Tato knížka přináší osm pohádek pro nejmenší. Karkulka, Smolíček, Budulínek, Jeníček, Mařenka a 

další postavičky ožívají v krásných ilustracích Michaela Bergmannové. Zaposlouchejte se s dětmi do 

pohádek vyprávěných Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Kromě toho, že se děti s pohádkami 

seznámí, mohou se je samy podle obrázků naučit vyprávět. Stačí jen následovat pohádková klubíčka, 

která je příběhy provedou. 

 

Ilustrace: Michaela Bergmannová 

Text: Lucie Krystlíková 

 

  

  

Obrázky a text převzaty z  https://www.kouzelnecteni.cz/ 

 

https://www.kouzelnecteni.cz/

