SEZNAM KNIH, KTERÉ MŮŽETE ŠKOLE VĚNOVAT
Darovat můžete také knihu, která Vás osobně zaujala a rádi byste ji doporučili, nebo můžete darovat
knihu, o které se domníváte, že by v naší knihovně rozhodně chybět neměla.

Adamsová J. - "Příběh lvice Elsy"
Andersen H.CH. - "Pohádky"
Aškenazy L. -"Vajíčko“
Aubryová C. - "Bella a Sebastian"
Bass E. -"Klabzubova jedenáctka"
Carrol L. -"Alenka v říši divů"
Carter E. - "Škola malého stromu"
Cervantes "Důmyslný rytíř don Quijote"
Cibula V. – „Pražské pověsti“
Cooper F. -"Poslední mohykán"
Čapek K. - "Devatero povídek", " Povídky z jedné a z druhé kapsy" ,"Trapné povídky", "Bílá nemoc" ,"Jak se co dělá",
„Krakatit“
Dahl R. - "Karlik a továrna na čokoládu"
Dickens Ch. - "Oliver Twist", "David Copperfield"
Dousková -"Hrdý Budžes"
Doyl A.C. – „Pes baskervilský“
Durrell J. – „O mé rodině a jiné zvířeně“
Dumas A. – „Tři mušketýři"
Erben K.J.- "Kytice"
Eco U.- "Jméno růže"
Exupéry - "Malý princ"
Ezop - "Bajky"
Foglar J. - "Hoši od Bobří řeky","Chata v Jezerní kotlině" , " Rychlé šípy",“ Záhada hlavolamu"
Franková A. -" Deník A.Frankové"
Fučíková R. - "J.A.Komenský"

Fuldghum R. - "Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"
Gaarder -"Sofiin svět"
Haddon M. –„Podivný případ se psem“
Havel V. -"Pižďuchové"," Audience"
Hrabal B. -"Pábitelé", "Postřižiny","Obsluhoval jsem anglického krále"," Ostře sledované vlaky"
Hemingway E. - "Stařec a moře"
Hugo V. - "Ubožáci"
Hunter E. - "Džungle před tabulí"
Christiane F. - "My děti ze stanice ZOO"
Christie A. –„Vražda v Orient expresu“
Ježková A. - "Prahou kráčí lev"
Jirásek A. –„Staré pověsti české“
Jirous I.M. – „Magor dětem“
Jirotka Z. -"Saturnin"
John R. - "Memento"
Kafka F. -"Proměna"
Krylov I.A. -"Bajky"
London J. -"Bílý tesák"
Mahler Z. – „New York“
Mácha K.H. - "Máj"
May K. - "Poklad na Stříbrném jezeře"
Marshall A. - "Už zase skáču přes kaluže"
Olbracht I. - "Biblické příběhy"
Orwel G. – „Farma zvířat“
Paolini

- "Eragorn"

Pavel O. - "Smrt krásných srnců","Jak jsem potkal ryby"
Perquard

-" Knoflíková válka"

Petiška E. - "Staré řecké báje a pověsti"
Pleva J.V. - "Robinson Crusoe"

Poláček k. - "Bylo nás pět"
Poe A.E. – „Jáma a kyvadlo a jiné povídky“
Pratchet T.
Pyle H. - "Robin Hood"
Rolland R. - "Petr a Lucie"
Rowlingová

- "H.Potter"

Remarque E.M.- "Na západní frontě klid"
Scott - "Ivanhoe"
Seton E.T. - "Dva divoši"
Seifertová L. -"Dějiny udatného českého národa"
Sís P. - "Tři zlaté klíče"
Svěrák J.- „Kuky se vrací“
Svěrák Z.,Smoljak L. –„Vyšetřování ztráty třídní knihy“
Shakespeare W. - "Romeo a Julie"," Hamlet"
Skála F. - "Jak Cílek Lídu našel"
Spiegelman A. –„MAUS“
Swifft J. - "Gulliverovy cesty"
Šabach P. – „Hovno hoří, „Občanský průkaz“
Štorch E. - "Lovci mamutů"
Šrut P. - "Lichožrouti"
Tolkien J.R. - "Hobit","Pán prstenů"
Verne j. - "Vynález zkázy","Tajuplný ostrov"
Wievegh M. - "Báječná léta pod psa"
Werich J. - "Fimfárum"
Žáček J. Němcová B. - "Divá Bára"
Neruda J. - "Malostranské povídky"

