
KNIHY PRO DĚTI V ANGLIČTINĚ  

Následující knihy V ANGLIČTINĚ  dostala Obecní knihovna Jinačovice 
darem z Nadačního fond u Bohemia. Tyto knihy jsou v anglickém jazyce 
pro děti v předškolním a školním věku, a mohou rozvinout jejich jazykovou 

vybavenost příjemným způsobem. Většina těchto knih jsou bestsellery v 
zemích  jako je např. Velká Británie nebo USA.  

   
Pericoli, Matteo: See the City : The Journey of Manhattan unfurled  

(Prohlédni si město - Cesta otevřeného Manhattanu)  

Publikace, kterou lze číst z obou stran - zepředu i zezadu. Kniha italského architekta 

a ilustrátora, který seznamuje čtenáře s architektonickými zajímavostmi Manhattanu.  

   
 

Rockwell, Anne: Only Passing Through : The Story of Sojourner Truth  

(Pouze projíždím : Příběh Sojorner Truth)  

Důležitá dětská kniha, která vychovává děti k úctě k lidským právům,  vypráví o 

mladé černošské otrokyni, která se narodila roku 1797 v USA.  Kniha je psaná v 

angličtině a je určena pro anglicky mluvící děti ve věku od 8 do 12 let, a nebo pro děti 

s velmi dobrou znalostí anglického jazyka.  

   
 

 Whybrow, Ian:  Harry and the Dinosaurs say "Raahh!"  

(Harry a dinosauři říkají „Raahh!“  
 

Whybrow, Ian: Harry and the Dinosaurs at the Museum  

(Harry a dinosauři v muzeu)  

Dvě nádherné knihy  plné obrázků jsou vhodná pro děti se základní či mírně 

pokročilou znalostí angličtiny.  

   
 
 
 



Stine, R. L.: Mostly Ghostly: Ghouls Gone Wild  

(Většinou strašidelné: Démoni vyvádí)  

Knižní verze populárního amerického pořadu pro mládež. Kniha je v angličtině a 

vhodná pro děti s pokročilou znalostí angličtiny.  

 

     

  Fine, Anne: The True Story of Christmas  

(Pravdivý příběh o vánocích)  

Humorný pohled malého kluka na Vánoce. Text v angličtině, kniha určená pro děti od 

9 do 12 let s pokročilou znalostí angličtiny.  

   
 

Ruby, Cliff: Barbie and the Magic of Pegasus   

(Barbie a kouzelný Pegas)  

Knižní verze prvního celovečerního filmu o Barbie. Vhodné pro děti se základní 

znalostí angličtiny.  

   
 

Disney, Walt: Three Little Pigs       

(Tři malá prasátka)  

Příběh o třech prasátkách je v angličtině a vhodný pro děti s pokročilou znalostí 

angličtiny.  

   
 

Cole, Joanna: The Missing Tooth  

(Zmizelý zub)  

Příběh o chlapci, kterému vypadl zub, je určen dětem s mírně pokročilou znalostí 

angličtiny.  

   
 

Posner-Sanchez, Andrea: A Pony for a Princess       

(Poník pro princeznu)  

Útlá knížečka určená všem dětem s mírnou znalostí angličtiny.  

   



Bate, Lugy: Little Rabbit's Loose Tooth      

(Ztracený zoubek malého králíčka)  

Anglicky psaný příběh králíčka, který přišel o zoubek, je určený dětem se základy 

angličtiny, ve věku od 4 do 8 let.  

   
 

Pat the Bunny Alphabet Book     

(Abeceda zajíčka Pata)  

Leporelo s tvrdými stránkami a textilními písmenky. Dětská knížka s králíčkem 

Bunny, což je již 60 let stará a velmi oblíbená postavička. Knížečka pro nejmenší 

děti, kterým jejich rodiče budou ukazovat obrázky a anglicky popisovat, co na nich je.  

   
 

Eastman, P. D. : My Nest is Best  

(Moje hnízdečko je nejlepší)  

Kniha s pohyblivými obrázky je v angličtině a je určena pro děti od 4 do 8 let.  

 

 
 


