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Naučná literatura
Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti
a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz

Karolínka a její ZOO / Denisa Ryšková ;
ilustrace Jan Dungel.
Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 95 s.
ISBN 978-80-262-1269-0
Jaké by asi bylo bydlet v zoologické zahradě?
Karolínka v jedné žije a může vám potvrdit, že mimo
otevírací hodiny a zraky návštěvníků, se tam dějí
podivuhodné věci. Skutečné příběhy ze zoo svědčí
o tom, že člověk není pánem tvorstva, ale jen jedním
z tvorů na této planetě. O cestě k pokoře ve vztahu k živé i neživé přírodě,
o radosti, oddanosti a starosti o druhé – to vše v rozmanitém světě zvířat. Denisa
Ryšková pracovala dvacet let jako ošetřovatelka v zoologické zahradě.

Po stopách baroka v Čechách / Martin
Bedřich ; ilustrace Michaela Bergmannová.
Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 140 s.
ISBN 978-80-262-1251-5
Knížka uvádí mladé čtenáře do světa barokních
Čech a představuje jim nejen jejich bohatou
kulturu, ale i způsob, jak se tehdy žilo. Děti se v ní
seznámí s principy barokního umění, architektury,
sochařství, malířství a literatury, se základními
historickými událostmi, ale také s tím, jak vypadala
města a vesnice, jak probíhaly dobové slavnosti, co
se jedlo a jak se lidé oblékali. Krásně ilustrovaná kniha bude děti provázet i na
výletech, k nimž dává řadu tipů.

Můj atlas Česka / Ondřej Hník ;
ilustroval Jiří Votruba a děti z celé ČR.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 142 s.
ISBN 978-80-00-04683-9
Jak byste popsali nebo nakreslili místo, kde
žijete? Takové zadání dala redakce
Albatrosu dětem z celé České republiky.
A místa, která v atlasu najdete, nejsou
ledajaká. Vydejte se na cestu s koláží plnou
textů a ilustrací od dětských, ale i dospělých
zkušených autorů: Ondřeje Hníka a Jiřího Votruby. Poznejte všechny krásy
a kouty republiky dětskýma očima.

