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Lentilka pro dědu Edu (1.- 2. třída)
Alzheimerova choroba v české literatuře pro děti. Příběh autorky Ivony Březinové je napsaný lehce, citlivě a s
humorem.

Co dokáže kouzelný mlýnek Václava Čtvrtka aneb Kterak Vašek Cafourek k pohádkám přišel (1.- 2. třída)
Dětství Václava Čtvrtka.

První čtení, to nic není (1.- 2. třída)
Knihy z edice První a Druhé čtení.

Kosprd a Telecí (1. třída)
Humorný příběh ze školky.

Rozpustilé příběhy dětí očima Astrid Lindgrenové (2.- 3. třída)
Kdo by neznal Pippi Dlouhou punčochu, Děti z Bullerbynu nebo Emila z Lönnebergy?

Překlep a Škraloup (2. třída)
Skřítkové - specialisté na překlepy v knížkách.

Pohádky o dopravních značkách (MŠ - 2. třída)
Zábavné a poučné povídání o tom, jak být zodpovědným účastníkem silničního provozu.

Proč Kuba nechce spát? (2. třída)
Závislost malých dětí na počítačích v příběhu Petry Braunové
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Jen pro odvážné! Detektivové na místě činu (2.- 3. třída)
Poznejme metody detektivní práce včetně vytvoření identikitu či snímání otisků prstů. Součástí besedy je společenská hra Malý detektiv.

Návštěva v Začarované třídě (3. třída)
Když noví spolužáci lusknou prsty, začnou se ve třídě dít neuvěřitelné věci.

Vzhůru za dobrodružstvím k Magickému domečku (3.- 4. třída)
Anička a Kuba zažívají díky magickému domečku dobrodružství na místech, o kterých se ostatním dětem může
jen zdát. Stačí tak málo - otevřít knihu, vyslovit přání a magický domeček je přenese kam si přejí.

Hodina smíchu s Blbcem číslo 13 (3. - 5. třída)
Humorné příběhy z pera spisovatele Miloše Kratochvíla.

Až se ucho utrhne (3. - 5. třída)
Léty prověřená moudra našich předků. Co je smyslem přísloví, která si naši předkové předávali po generace?

Nonsesová poezie aneb Dejme smysl nesmyslu (3. - 5. třída)
Básničky autorů Josefa Kainara, Pavla Šruta, Jiřího Žáčka, Emanuela Frynty.

Regionální autoři (4. - 5. třída)
Pohádky a pověsti autorů Jaroslava Polky, Heleny Lisické, Jaroslava Kanyzy, Bohumila Štégera.

Fimfárum (4. třída)
Humoristické pohádky Jana Wericha.
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České dějiny očima psa (4. třída)
Klasické české dějiny převyprávěla Martina Drijverová.

Příběhy s dětským hrdinou (4. - 5. třída)
(I. Březinová, P. Braunová, Z. Pospíšilová, L. Rožnovská, D. Krolupperová)

Vesele o škole (4.- 5. třída)
Humorné příběhy ze školního prostředí. (V. Steklač, M. Kratochvíl, J.Kahoun)

Tajemná Řásnovka (5. třída)
Dobrodružné „Foglarovky“. Dobrodružné příběhy o přátelství, dobrých skutcích, plné napětí a nečekaných
rozuzlení .

Zločinu na stopě (4.—5. třída)
Historické detektivní příběhy s hádankami.

Bohové a hrdinové antických bájí (5. třída)
Svět králů, bohů, mýtů a bájí řeckého starověku

Hlavní představitelé fantasy literatury (5.třída)
Letopisy Narnie, Harry Potter, Pán prstenů, Alenka v říši divů
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