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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

Podivuhodná encyklopedie zvířat / Adrienne
Barmanová, přeložila Eva Sládková.
Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – 210 s.
ISBN 978-80-7577-397-5
Tak trochu jiná zoologie. Fantastický atlas zvířat od
švýcarské výtvarnice Adrienne Barmanové čítá přes
šest set druhů, které uspořádala do vlastních tříd,
vtipných a překvapivých. Za úchvatným výsledkem
hrajícím všemi odstíny a sytostí barev stojí hodiny
rešerší i obrovská dřina. Autorka svérázně
a s humorem vykreslila nejrůznější živočichy: od
levharta hovícího si na větvi přes neklidnou sovu za hluboké noci nebo párek
slepě zamilovaných labutí až po usměvavého hrocha ve vodě. Knížka nabízí
pohled na zvířecí říši mimo obvyklé škatulky zoologie.

Vynálezy: cestovatel časem / Oldřich
Růžička, Silvie Sanža ; ilustroval Jan Klimeš.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 37 s.
ISBN 978-80-00-04911-3
Vydejte se na cestu časem a nahlédněte do světa
vědecko-technických vynálezů. Začneme v roce
3500 před naším letopočtem, abychom si řekli
něco o klínovém písmu a vynálezu papíru, kola
nebo počítadla. Vynálezů, které dnes vypadají
samozřejmě, ale v době, kdy vznikly, bylo
k jejich objevu třeba větší fantazie, než k vývoji dnešních technických
vymožeností. Skončíme u současných technologií, tabletů a supermoderních
letadel. Spolu s Albertem si o každém vynálezu řekneme to nejdůležitější.

Malý vědec / Tomislav Senčanski.
Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 253 s.
ISBN 978-80-266-1191-2
Velký soubor jednoduchých a rozmanitých
experimentů pomůže malým vědcům lépe porozumět
fyzikálním a chemickým zákonům, s nimiž se
mnohdy jen po teoretické stránce seznamují ve
výuce. K této užitečné zábavě nejsou potřeba žádné
složité, drahé a nedostupné pomůcky, vystačíme si
s obyčejnými věcmi, které jsou všude kolem nás. Navíc je možné si vybírat
z opravdu velkého množství pokusů, takže si každý přijde na své. Nic nebrání
v cestě za záhadami a dobrodružstvím, které věda nabízí!

