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Druhý stupeň ZŠ 
 

 

 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 kubatova@npmk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Časodějové. Časogram / Natalja Ščerba ; přeložila 

Martina Pálušová. 

V Praze : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 398 s. 

ISBN 978-80-253-3814-8 

 

Pátý díl série Časodějové určené starším dětem. 

Klíčníci budou čelit prvním ztrátám i absolutnímu 

zlu. 

 

 

 

 

 
 

 

Domů ze slunečných stepí / Uri Orlev ; přeložila 

Lenka Bukovská. 

Praha : Práh, 2017. – 1. vyd. – 237 s. 

ISBN 978-80-7252-704-5 

 

Válka se neptá, nebere ohledy a často vezme vše. 

Osudově vstoupí i do života pětiletého chlapce Eljuši, 

který musí v mžiku opustit milovanou hračku a s ní i 

celý svůj dosavadní šťastný život. Jeho rodina utíká 

před dobyvačnou německou armádou do slunečných stepí dalekého 

Kazachstánu, kde touží navázat na normální život. Dobrodružná nebezpečná 
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cesta statečné energické maminky, malého Eljuši a jeho dvou starších sester se 

rozvíjí do pozdějšího zakořeňování mezi muslimské děti v malé kazašské 

vesnici a složité dospívání, kdy je třeba dospívat rychle, učit se nové věci a 

přežít. Výjimečný spisovatel sám prožil dramatické události druhé světové války 

a líčí je právě očima dítěte, kterým tehdy sám byl. 
 

 

 

 

 

Tři králové / text Zdeněk Ležák ; kresba Michal 

Kocián. 

Praha : Argo, 2018. – 1. vyd. – 127 nečísl. s. 

ISBN 978-80-257-2321-0 

 

Hlavní hrdinové kresleného příběhu (který se drží 

základních historických faktů) Josef Mašín, Josef 

Balabán a Václav Morávek, členové zpravodajsko-

sabotážní skupiny Obrany národa, se ihned po 

okupaci uchýlili k odbojové činnosti, za kterou 

všichni zaplatili svým životem. Komiks ve stručnosti 

mapuje i životní osudy řady dalších odbojářů a jejich pomocníků, stejně jako 

těch, kteří proti nim stáli a přáli si je dostat na popraviště, tedy členů gestapa. 

Všechny postavy, které hrají roli v komiksovém vyprávění, jsou pak ještě 

představeny v krátkých medailoncích na konci knihy. 
 

 

 

 

 

Totální nasazení / nakreslili: Karel Osoha, Tomáš 

Kučerovský, Petra Josefina Stibitzová ; napsali: Ondřej 

Nezbeda, Tomáš Hodan, Petra Soukupová. 

Praha : Post Bellum : Argo, 2017. – 1. vyd. – 127 

nečísl. s. 

ISBN 978-80-905250-5-4 (Post Bellum ; v knize 

neuvedeno) 

 

Tři komiksové povídky vytvořené podle skutečných 

příběhů žen, pamětnic, jejichž život poznamenaly 

nucené práce pro nacistické Německo. Vyprávění 

pamětníků zaznamenali redaktoři neziskové organizace Post Bellum v rámci 

sbírky Paměť národa a konkrétních příběhů se ujali tři různí scénaristé ve 

spolupráci se třemi různými výtvarníky. První příběh se týká české volyňské 



Židovky, jejíž rodinu vyvraždili nacisté, zatímco ona s velkými obtížemi uprchla 

ze sevření dvou totalitních režimů. Druhá žena pocházející z Benešovska 

spolupracovala s odbojem a tábor nucených prací přijala jako úprk před 

Gestapem, ovšem to si ji našlo i zde. Třetí hrdinka, dcera polské matky a 

českého otce, byla v táboře počata a značnou část svého těžkého dětství strávila 

se svými sourozenci v dětských domovech. Příběhy jsou doplněny stručnými 

medailonky a fotografiemi. 


