1.
Animal babies on the Farm / illustrated by Irene Gough ; written by Pavla
Hanáčková
[Brno] : B4U Publishing, 2019 -- 14 nečíslovaných stran -- eng
ISBN 978-80-00-06258-7
Sign.: S II 28829V1
zvířátka ; mláďata ; farmy ; pro čtenáře od 3 let
Publikace s prostorovými obrázky a kratičkým textem seznámí děti se
zvířecími mláďaty na farmě.
https://katalog.npmk.cz/documents/521385

2.
Honza a beránek / napsal Michal Čunderle ; s obrázky Josefa Lady a Adama
Kubanta -- Vydání první
Praha : Česká televize, 2021 -- 123 stran -- cze
ISBN 978-80-7404-349-9
Sign.: S III 8944V1
Edice: Edice ČT
příběhy o zvířátkách ; příběhy z venkovského prostředí ; pohádkové
postavy ; dobrodružství ; pro čtenáře od 5 let
Ve vísce Hrusice žije Honza, který pase ovce bohatého starosty.
Nejzvídavější a nejčilejší ovečka ze všech je černý beránek. Nerudný
starosta se ho chystá zbavit, a tak se Honza s beránkem vydávají do světa.
https://katalog.npmk.cz/documents/521128

3.
Kamarád pro medvěda / Petr Horáček ; z anglického originálu A best friend
for bear ... přeložila Martina Waclawičová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 31 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-06523-6
Sign.: S III 8954V1
příběhy o přátelství ; příběhy o zvířatech ; medvědi ; pro čtenáře od 3 let
Příběh o dvou medvědech, kteří hledají přítele.
https://katalog.npmk.cz/documents/521524

4.
Pan Buřtík a pan Špejlička / Zdeněk Svěrák ; ilustroval Jiří Votruba -- 2.
vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 60 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06585-4
Sign.: S III 8950V1
příběhy o přátelství ; humor ; přátelé ; pro čtenáře od 5 let
Knížka plná laskavého humoru o neobyčejném kamarádství mezi panem
Buřtíkem a panem Špejličkou.
https://katalog.npmk.cz/documents/521462

5.
Říkadla a písničky pro nejmenší / ilustrace Helena Zmatlíková -- 2. vydání
Praha : Fragment, 2022 -- 46 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5561-9
Sign.: S II 28840V1
dětské písně ; pro čtenáře od 4 let
Knížka nejznámějších dětských říkanek a lidových písniček.
https://katalog.npmk.cz/documents/521473

6.
Tohle není džungle / Susanna Isern, Rocio Bonilla ; překlad Cyril Navrátil –
Vydání první
Praha : Mladá fronta, 2021 -- 33 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-204-5508-6
Sign.: S III 8926V1
dětská fantazie ; odmítání ; neposlušnost ; džungle ; pro čtenáře od 3 let
Úsměvný obrázkový příběh o tom, jak by to vypadalo v dětském pokojíčku,
kdyby se rodičovské povzdechy staly doslovnou skutečností.
https://katalog.npmk.cz/documents/520834

1.
Emy a Drak / napsal Richard Vokůrka ; ilustrovala Tereza Ščerbová -- 1.
vydání
V Praze : Albatros, 2021 -- 139 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06425-3
Sign.: S II 28791V1
příběhy o dívkách ; nadpřirozené bytosti ; bájná stvoření ; draci ; strach ;
dobrodružství ; příběhy z městského prostředí ; pro čtenáře od 7 let
Nad Prahou se vznáší Drak. Celé město je v jeho moci a nikdo nedokáže
být šťastný. Co by na tom mohla změnit jedna malá holčička?
https://katalog.npmk.cz/documents/520848

2.
Medvídek Pú / A.A. Milne ; ilustroval E.H. Shepard ; přeložila Hana
Skoumalová -- 15. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 234 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06571-7
Sign.: S II 28839V1
příběhy o zvířátkách ; les ; pro čtenáře od 6 let
Medvídek Pú a jeho přátelé - Kryštůfek Robin, Prasátko, Králíček, oslík
Ijáček, Klokánek a mnoho dalších zvířátek žijí společně v lese a prožívají
různé humorné situace.
https://katalog.npmk.cz/documents/521467

3.
Projekt pes : (ten můj) / Lucie Hlavinková ; ilustrovala Sylva Francová -- 2.
vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 69 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06603-5
Sign.: S II 28833V1
rodina ; humor ; pro čtenáře od 9 let
Vyprávění o Honzovi, který si ze všeho nejvíc přeje mít svého psa. Aby
přesvědčil rodiče, vymyslí si dobrodružný projekt.
https://katalog.npmk.cz/documents/521459

4.
Skřítek Kompostík a jeho další dobrodružství / Miluška Štefanová ;
ilustrovala Anna Martinková-Dvořáčková -- První vydání
V Praze : Pointa, 2021 -- 58 stran -- cze
ISBN 978-80-7650-543-8
Sign.: S II 28794V1
příběhy o zvířátkách ; humor ; kouzelné bytosti ; pro čtenáře od 8 let
Pokračování příběhů skřítka Kompostíka, který v podzemí přes zimu zesílil
a na jaře se znovu vrací mezi své přátele na zahrádku.
https://katalog.npmk.cz/documents/520865

5.
Teribear : tajemství modré krabice / napsala Alena Mornštajnová ;
ilustroval Vladimír Žák -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 125 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06561-8
Sign.: S II 28822V1
hračky ; zvířata ; příběhy o přátelství ; pro čtenáře od 6 let
Vyprávění plyšového médi začne v modré krabici. Jaká dobrodružství
zažije? S kým se při tom seznámí? Jaké překážky překoná? A podaří se mu
najít domov? Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání ukáže
rodičům i dětem, že ke štěstí může dojít každý.
https://katalog.npmk.cz/documents/521277

6.
Verše potrhlé / Janek Ledecký, Jonáš Ledecký -- Vydání první
V Praze : Ice Music, spol. s r.o, 2021 -- 79 stran -- cze
ISBN 978-80-270-9880-4
Sign.: S II 28831V1
zvířátka ; básničky ; veršované příběhy ; pro čtenáře od 6 let
Zábavné básně zasazené vesměs do říše zvířat.
https://katalog.npmk.cz/documents/521388

1.
Dvacet tisíc mil pod mořem / Jules Verne ; podle románu Julese Verna
volně vypráví Ondřej Neff ; ilustroval Zdeněk Burian -- 3. vydání
Praha : Albatros, 2022 -- 202 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových
příloh -- cze
ISBN 978-80-00-06608-0
Sign.: S II 28843V1
Edice: Jules Verne - knihovna pro 21. století
dobrodružství ; ponorky ; podmořský svět ; vědci ; záhady ; pro čtenáře od
9 let
Profesor Aronnax se svým sluhou Conseilem a harpunář Ned Land se při
výzkumné výpravě stanou nedobrovolnými cestujícími ponorky Nautilus,
které velí tajemný kapitán Nemo. Společně při podmořské plavbě zažijí
neuvěřitelné příhody a poznají netušené krásy mořského dna.
https://katalog.npmk.cz/documents/521484

2.
Vábení měsíce / Petra Kvasničková -- První vydání
V Praze : Pointa, 2021 -- 266 stran -- cze
ISBN 978-80-7650-445-5
Sign.: S I 20505V1
vlkodlaci ; tajemno ; dívky ; tajemství ; pro čtenáře od 12 let
Fantasy román pro mládež, v němž hlavní hrdinka odhaluje rodinná
tajemství a čelí svým vlastním schopnostem.
https://katalog.npmk.cz/documents/519633

3.
Ztraceni v čase / Petra Braunová -- 4. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 132 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06582-3
Sign.: S I 20619V1
příběhy o chlapcích ; cestování časem ; dobrodružství ; pro čtenáře od 9 let
Poutavý příběh chlapce, který je při návratu z nákupu zasažen modrým
bleskem a tím přemístěn z roku 2007 do roku 1924.
https://katalog.npmk.cz/documents/521471

1.
České dějiny očima Psa : co bylo, to bylo / Martina Drijverová ; ilustroval
Petr Urban -- 4. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06584-7
Sign.: S I 20623V1
dějiny ; Česko ; 6.-15. století ; významné osobnosti ; události ; psi ; pro
čtenáře od 10 let
Českými dějinami - od praotce Čecha až k Janu Husovi - nás se svými
humornými postřehy provází Pes.
https://katalog.npmk.cz/documents/521483

2.
Do hlubin : tajemný svět pod vodou s kapitánem Záhadou / Radek Chajda
; ilustrátorka Victoria Chajdová -- První vydání
V Praze : Pointa, 2022 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-7650-544-5
Sign.: S II 28834V1
oceánografie ; moře ; oceány ; humor ; pro čtenáře od 10 let
Populárně naučná publikace o podmořském světě, kterým vás provede
kapitán Záhada ve své ponorce.
https://katalog.npmk.cz/documents/521460

3.
Kniha pro malé doktory a doktorky / Štěpánka Sekaninová & Marta Matus
-- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2022 -- 71 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06572-4
Sign.: S III 8953V1
nemoc ; zdraví ; medicína ; terapie ; pro čtenáře od 8 let
Kniha seznamuje děti s běžnými chorobami a neduhy a přináší řadu
chytrých, ale také zábavných rad, jak na ně.
https://katalog.npmk.cz/documents/521485

4.
Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů) / Jiří Černý, Pavel Zátka, Jiří
Kalousek ; sestavil Ondřej Müller -- 2. vydání
V Praze : Albatros, 2021 -- 141 stran -- cze
ISBN 978-80-00-06472-7
Sign.: S II 28809V1
dějepis ; zeměpis ; objevné cesty ; plavby ; pro čtenáře od 9 let
Soubor komiksů o historii zeměpisných objevů a cest.
https://katalog.npmk.cz/documents/520938

5.
Raketa : nasedat! / Pavla Hanáčková, Diarmuid Ó Catháin -- První vydání
V Praze : Albatros, 2021 -- 20 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-06525-0
Sign.: S II 28824V1
vesmír ; kosmické lety ; sluneční soustava ; pro čtenáře od 6 let
Poznej naši sluneční soustavu a nahlédni, co se může skrývat za hranicemi
naší galaxie! Kniha zodpoví vše okolo vesmíru - jaká vesmírná tělesa
poletují vesmírem, co dělají astronauti, atd. Vesmírem provází kivi ptáček
Karel.
https://katalog.npmk.cz/documents/521280

6.
Tomík na cestách : tuktukem z Bangkoku až domů / Tomáš Vejmola -- 2.
vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 206 stran -- cze
ISBN 978-80-264-4098-7
Sign.: S II 28835V1
cestování ; motorky ; humor ; Thajsko ; Indie ; Nepál ; Írán ; Turecko ; Česko
; Bulharsko ; Srbsko ; Maďarsko ; Rakousko ; pro čtenáře od 15 let
Cestopis o cestě tuktukem z Thajska až do Hranic na Moravě.
https://katalog.npmk.cz/documents/521461

