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OBECNÍ KNIHOVNA
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Akce obecní knihovny na podporu čtenářství a setkávání ve školní knihovně.

I letos můžete udělat radost svým darem, a to sice na podporu čtenářství a rozšíření knižního fondu na zá-
kladní škole. Cílem akce je zvětšit nabídku populárních titulů ve škole tak, aby knihy zaujaly žáky z vyšších 
ročníků.

Předkládáme vám seznam knih, které můžete zakoupit a věnovat. Nechybí Harry Potter nebo současná 
nástupkyně foglarovek Prašina. Knihy jsme orientačně rozdělili podle ročníků a volíme takové tituly, které 
bývají v knihovnách statisticky nejpůjčovanější. 

Samozřejmě můžete věnovat i jinou knihu, která vás v dětství oslovila. Knihy, které věnujete škole, se sta-
nou součástí doporučené četby a kterýkoli titul si děti mohou zanést do čtenářských deníků.

Slavnostní předání vašich darů proběhne 10. prosince v obecní knihovně v 17 hodin. 

Následuje divadelní představení v sále zámku – Víťa Marčík: Setkání před betlémem.

Pořádá městys Louňovice pod Blaníkem a knihovna městyse.

Objednání knih a bližší informace na úřadě městyse, na telefonním čísle: 773 757 570 

DěkujemeSTROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

SEZNAM KNIH 
Knihy pro 3. třídu: 

 

Anča a Pepík 1 
Lucie Lomová 
Cena: 295 Kč 

 
Slavný český komiks pro děti v novém moderním vydání. Když v roce 
1989 vznikaly první příběhy myšek Anči a Pepíka, jistě málokdo 
předpokládal, že i po více než čtvrtstoletí se bude jednat o kultovní 
bestseller, který na české komiksové scéně téměř nenachází obdoby.  
 
 

 
 

Anča a Pepík 2 
Lucie Lomová 
Cena: 295 Kč 

Slavný český komiks pro děti v novém moderním vydání. Když v roce 
1989 vznikaly první příběhy myšek Anči a Pepíka, jistě málokdo 
předpokládal, že i po více než čtvrtstoletí se bude jednat o kultovní 
bestseller, který na české komiksové scéně téměř nenachází obdoby. 

 

 

Harry Potter a Kámen mudrců 
J. K. Rowlingová 
Cena: 268 Kč 

Až do svých jedenáctých narozenin si o sobě Harry myslel, že je jen 
obyčejný chlapec. Pak ale dostal soví poštou dopis, kterým byl zván ke 
studiu na prestižní soukromé Škole čar a kouzel v Bradavicích, a jeho život 
se rázem proměnil. Leccos se dozvídá o minulosti svých zemřelých rodičů, 
získá pár dobrých kamarádů, naučí se mistrovsky hrát famfrpál a kvůli 
Kameni mudrců podstoupí smrtelný souboj se zloduchem Voldemortem. 
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Ceny a anotace knih jsou uvedeny podle www.knihydobrovsky.cz.

Doporučený ročník pro četbu knihy je pouze orientační. 


