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Cenkl, Jakub: Nebojím se 

tmy (3+) 

Interaktivní kniha plná 

zábavy ukáže dětem, že 

nemusí mít strach ze tmy! 

 

Cenkl, Jakub: Strach má 

velké oči (3+) 

S měnícími se obrázky se 

přestane bát i ten největší 

strašpytel.  

 

Crowther, Kitty: Skříp, 

škráb, píp a žbluňk! (6+) 

Citlivý příběh o dětském 

strachu a osamělosti. 

 

 

Donaldson, Julia: Gruffalo (5+) 

I to nejhroznější monstrum 

nemusí být ve skutečnosti tak 

strašlivé. 

 

Gemmel, Stefan: Žádný 

strach zajíčku (3+) 

Příběh o tom, že nejlepší je 

zbavit se strachu tak, že ho 

vyděsíte.

Hole, Stian: Neboj se, Oskare 

(5+) 

Strach je součástí života a bát se 

neznamená být zbabělý. 

 

 

Horáček, Petr: O myšce, 

která se nebála (3+) 

Každý se něčeho bojí 

a nemusí to být nutně velké, 

děsivé zvíře. 

 

Chien Chow Chine, Aurélie: 

Emil a emoce. Emil se bojí 

(3+) 

Jednorožec Emil se bojí. 

Co mu pomůže zahnat strach? 

 

Irving, John: Jako by se tu někdo snažil 

nevydat ani hlásku (6+) 

Noční život dětského 

pokoje, který je zahalen 

do tmy, a ozývají se v něm 

tiché strašidelné zvuky. 

 

Kinnear, Nicola: Malý 

hrdina (6+) 

Povzbudivý příběh o tom, 

že jsme mnohem statečnější, 

než si myslíme. 



Marešová, Jana: Nebojme se 

bát (5+) 

Jak se zbavit strachu, trémy, 

nejistoty…  

 

 

Mornštajnová, Alena: 

Strašidýlko Stráša (5+) 

Lekavé strašidlo, které se děsí 

spousty věcí a je nezkušené 

v lidském světě. 

 

Reitmeyer, Andrea: 

Ustrašená veverka 

Barborka (6+) 

Jak motýl dodal odvahu 

i křídla. 

Rezková, Milada: Neboj, 

neboj! (6+) 

Kniha o strachu pro malé 

strašpytle i velké nebojsy. 

 

Rušar, Daniel: Vlk a tma 

(4+)  

Jak přijmout strach ze tmy 

a postupně ho překonat. 

Šavlíková, Lucie: Strach má 

velké uši (4+) 

I když to často nechceme 

přiznat, strach nás někdy 

dokáže pořádně ochromit. 

 

Špinková, Martina: Divný 

brach strach (3+) 

Poznejte různé podoby 

strachu, jak s nimi bojovat, 

a že strach může být 

i užitečný.  

 

 

Šrámková, Jana: Zuza 

v zahradách (5+) 

Vyprávění o překonávání 

strachu i předsudků a o 

půvabu odlišností. 

Vhrsti: Už se nebojím tmy 

(3+)  

Co vlastně dělá z obyčejných 

věcí děsivé a hrůzostrašné 

představy a vidiny?  

 

Young, Karen: Ahoj hrdino 

(4+) 

Kde se berou úzkosti a jak 

s nimi pracovat? Úzkost 

a odvaha jdou vždycky ruku 

v ruce. 

 

 

Seznam knih o strachu pro děti předškolního věku 

vám doporučují knihovníci z Knihovny města 

Ostravy. Knihy jsou řazeny abecedně a za názvem 

knihy je v závorce uvedeno věkové doporučení.  


