
Která kniha z literárního projektu se Ti nejvíc líb ila a pro č? 

Tobiáš Lolness (Timothée de Fombelle) 

Tato kniha se mi líbila, protože je to kniha o milimetrových lidech, co žijí na stromě. A také proto, že je dobrodružná. 

Letopisy Narnie: Lev, Čarod ějnice a Sk říň (C.S.Lewis) 

Kniha Narnie: Lev, Čarodějnice a Skříň se mi nejvíce líbila, protože v ní bylo mnoho dobrodružství, napětí a překvapení. 

Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) 

Kniha se mi líbila především proto, že je krátká, ale má hloubku a to oceňuji. 

Letopisy Narnie: Lev, Čarod ějnice a Sk říň (C.S.Lewis) 

Je to dobrodružná kniha. Je plná čar a kouzel. 

Bílý Tesák (Jack London) 

Kniha byla dobrodružná a byla hlavně o zvířatech. Zatím jsem ji nedočetla, jsem asi v půlce, ale tato kniha mě nadchla. Líbí se 
mi prožívat chvíle strachu a napínání, jak to dopadne. 

Bambul 

Sbírá hmyz. 

Samuel Elánius (Terry Pratchett) 

Je roztomilý a má rád knížky s epickými názvy. 

Letopisy Narnie: Lev, Čarod ějnice a Sk říň (C.S.Lewis) 

Tato kniha se  mi líbila nejvíc, protože mám moc ráda fantasy a navíc byla dobrodružná se zajímavým dějem. 

Poslední Mohykán (James Fenimore Cooper) 

Byla to jedna z nejnapínavějších a nejzajímavějších knih, co jsem kdy četl. 

Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) 

Na knížce se mi líbilo, že poukazuje na lidské vlastnosti a vysvětluje je. 

Čarod ějův učeň (O. Preussler) 

Kniha se mi líbila asi proto, že byla úplně jiná než ostatní z povinné četby. I když mi zbývá do dočtení této knížky ještě několik 
stran, tak vím, že názor na ni už asi nezměním! 

Děvčátko Momo a ukradený čas (Michael Ende) 

Děvčátko Momo je moc hezká a milá holčička, umí naslouchat, s tím se ztotožňuji. Má moc hezké vyjadřování a nerada spěchá. 
Je přítěží pro dospělé, v tom se mi líbí. Žije ve starém opuštěném amfiteátru sama na úkor venkovnímu světu. 

Cesta do st ředu Zem ě (Jules Verne) 

Tato kniha byla velmi dobrodružná, napínavá a zajímavá. Bylo poznat, že má autor velmi bujnou fantazii. 

Harry Potter (J.K.Rowling) 

Tato kniha je velmi napínavá a občas i dojemná. Velmi jsem si jí oblíbil a myslím, že to je nejlepší kniha, co jsem kdy četl. 

 



Terry Pratchett 

Líbí se mi, protože chápu jeho myšlení při psaní jeho knih. Mám rád jeho vtip uvedený v knihách. 

Old Shatterhand- Vinnetou (Karel May) 

Je zbrklý, ale zároveň i rozumný a chytrý. 

Šňupálek- Mumínci (T. Janssonová) 

Je to moje oblíbená postava a z mé oblíbené dětské knihy. Je milý, hodný a sympatický. 

Balú- Kniha džunglí (Rudyard Kipling) 

Protože se mi líbí jeho starostlivost o Mauglího. 

Soudné sestry (Terry Pratchett) 

Byla velmi vtipná a líbí se celé mojí rodině. A také, protože jsem četla už celkem dost knih od Pratchetta. 

Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry) 

Protože to bylo o něčem jiném, než to je obvykle. 

Brat ři Lví Srdce (Astrid Lindgrenová) 

Protože je tenká a rychle se čte. A protože je velmi napínavá, dobrodružná a odehrává se na strašidelném a nebezpečném 
místě. 

Tobiáš Lolness (Timothée de Fombelle) 

Protože to byla dobrodružná a zajímavá kniha. 

Čarodějův učeň (O. Preussler) 

Tato kniha se  mi líbila, protože byla velmi dobrodružná a plná fantazie autora. V některých částech hodně napínavá a to se mi 
líbí. 

Cesta do st ředu Zem ě (Jules Verne) 

Knížka se mi líbila, protože je dobrodružná, smutná a napínavá. 

Děvčátko Momo a ukradený čas (Michael Ende) 

Děvčátko Momo a ukradený čas je krásná kniha od německého spisovatele Endeho. Příběh je docela netradiční a strašně 
zajímavý a poutavý. Děvčátko Momo, Gigi průvodce, Beppo koště nebo želva Kasiopea, tyto postavy vystupují v příběhu. Díky 
šťastnému konci a boji dobra se zlem se dá nazývat pohádkovým příběhem. 

Letopisy Narnie: Lev, Čarod ějnice a Sk říň (C.S.Lewis) 

Tato kniha se mi líbila kvůli vícedílným knihám a stále novým dobrodružstvím. 

Malý princ (Antoine de-Saint Exupéry) 

„nevím“ 


