Knížky Elišky Polanecké:
První knížkou jsou: Pohádky babičky Elišky
O knize „Pohádky babičky Elišky“
Každý z nás má své šťastné místo kam se vrací, na které vzpomíná. To moje leží ve východních
Čechách, u Litomyšle a má půvabný název Vidlatá Seč. Je s ním spojeno mé dětství, mládí i zralý věk.
Je v něm moje láska k babičce i dědečkovi a přátelství s mnoha kamarády. Jsou v něm i mé pocity a
pohoda, ze kterých vznikla tato pohádková knížka.

Cena: 189,- Kč

Druhou knížkou je: Pohádkové čarování s babičkou Eliškou
O knize „Pohádkové čarování s babičkou Eliškou“
Druhá knížka pohádkových vyprávění o dětech a jejich vůli zachránit rozbitý dřevěný
figurkový kolotoč malé čtenáře určitě zaujme. Je napsána láskyplným jazykem autorky, která jako
babička děti zná, má je ráda a rozumí jim.
Příběhy jsou zasazeny opět do širšího regionu města Litomyšl a vesničky Vidlatá Seč. Každý je
doplněn lehce zapamatovatelnými říkankami a nenásilně seznamuje děti s životem kolem nich,
vyzdvihuje přátelství a vzájemnou soudržnost.

Cena: 200,- Kč

Třetí knížkou je: Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky Elišky
O knize „ Sejdeme se ve škole aneb vyprávění babičky Elišky“

Babička Eliška v knížce vypráví příběhy dětí, které prožívají různé události ovlivněné
přítomností pohádkových sil i vlastní fantazie. Ve vyprávění se vyskytují nejen kouzelná,

neposedná písmenka, ale i zlé štípavé vločky, které děti donutí předvést co umí. Svůj veselý
příběh má spousta šikovných zvířátek. Malí čtenáři si mohou přečíst o tajemném lesním
muži, jehož kouzla nestačí na statečné a chytré děti. V knížce je také příběh zachráněného
ježečka, mlsného zajíce, i chlapce, který se nebojácně pustí do hledání po staletí ztraceného
rychtářova přívěsku. Fantazie děvčátka jménem Anežka nás zavede do minulosti."

Cena: 210,- Kč

Čtvtou knížkou je: Pohádky a básničky od babičky Elišky
O knize „ Pohádky a básničky od babičky Elišky“

Knížka je určena dětem předškolního věku (maximálně do šesti let). Je rozdělena na
tři části. Pohádky, básničky a pracovní sešit. Pohádek je pět, všechny jsou o zvířátkách, jsou
krátké a lehce zapamatovatelné, stejně jako básničky. Zvědavé kůzlátko, Potrestané prasátko
Kulička, Statečný kačer, Co viděla sojka u krmítka, Včelička Vendulka a čmelák Matouš.
Básniček je osm v různé délce. Mlsná myška, Táta kos, Kotě, Kůň jménem Avion, Morče,
Pejsek čertík hrdina, Králíčci a Telátka.
Formát knihy je 19x19, provázený 60ti plnobarevnými obrázky. Publikace 80-100
stránek v pevné vazbě na křídovém papíře a větším písmem, aby pro pokročilé bylo možno
trénovat písmenka.

Cena: 155,- Kč
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