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Až  budu velký,  
stanu se mrakodrapem! 

Kde je modrý balón? 

Krátka detektivka:  
Ohó! KNIHA! 

 Už jsem o klobouku 
větší, než ty!

Když se postavím  na 
špičky prstů u nohou,  
jsem i já větší!

A jak velký je dnes můj stín? 

 „Hledá se 
přednášející: 

výška  
nerozhoduje!“ 

Táta se zmenšil. Máma klame: 
vyčesala si vlasy do výšky! 

Byla jednou jedna 
kniha. Mohla se 
přeměnit v ptáka 
a odletět .

 Říkejte rychle:   
Co hledá čtenář, který nepřetržitě čte?  
 Hltá každé slovo, stránku po stránce, 
„st“ jednoduše vynechá .... 

Vyrostl jsi. 
Tvoje milovaná  

kniha také, 
roste s tebou. 

Rytíři jsou menší, než jejich brnění!

Jsem o tři  
básně bohatší.

Roste se rychleji, když se čte  
kniha o obrech? 

Piráti  
rostou  

rychleji.

Kde je ten 
modrý balón?  

Kdo čte, bude 
hezčí a větší! 

Když nosím knihy na hlavě,  
jsem ještě větší. 

Jak velký jsi dnes?

Nejhezčí kouzelné  
slovo je:  

otočit stránku! 

Písmenková polévka pro všechny! 

Vyplatí se  
nahlédnout do  

obrázkových knih. 

Také velcí začali  
jako malí. 

Každá knihovna je kle-
notnice pokladů. Kde ty 

poklady najdeme?  
 Musíš jen nadzvednout 

desku knihy.....

Žirafy mají dlouhé 
krky, protože chtějí 
číst všechny knihy z 

nejvyšší poličky.
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