první čtení

NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ
LITERATURY PRO MLÁDEŽ
červenec - srpen 2019

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 vanickova@npmk.cz

Sloni a jiní oni: ...(tak třeba:) kaloni, bizoni a myšoni.
ROREČEK, Tomáš. Ilustroval Luděk BÁRTA. V Praze: Fragment,
2019. ISBN 978-80-253-4130-8.

V této knížce krátkých rýmovaných básní a říkanek potkáte nejen slony,
ptakopysky, sovy nebo velryby, ale také třeba kapsy, koleje, flétnu, tmu,
strašidla a bludné kořeny.

Jak naučit Edu lítat?
MACUROVÁ, Katarína. V Praze: Albatros, 2018.
ISBN 978-80-00-05167-3.

Obrazová kniha vypráví příběh pštrosa Edy a medvídka Emila. Emil si usmyslí,
že pštros Eda neumé létat, protože ho to nikdo nenaučil a rozhodne se to
napravit. Po marných pokusech zjistí, že Edova sinlá strránka není létání ale
silné nohy a běh.

Jitřenka
ŠTELBASKÁ, Zuzana. . Ilustroval Eva CHUPÍKOVÁ, přeložil Oľga
MARČEKOVÁ. Praha: Fragment, 2018. ISBN 978-80-253-3930-5.
Jitřenčina zahrádka je pro ni a pro její kamarády kočičku Lízu a pejska Titiho
to nejkrásnější místo na světě. Celé dny si zde hrají, objevují všechna
zákoutí a poznávají její obyvatele: krtečka, ježka, pilné mravenečky nebo
malé pavoučky

Filípek
ŠTELBASKÁ, Zuzana. Ilustroval Eva CHUPÍKOVÁ, přeložil Oľga
MARČEKOVÁ. Praha: Fragment, 2018. ISBN 978-80-253-3925-1.
Bohatě ilustrované vyprávění o klukovi Filípkovi, který často s tatínkem
a sestřičkou Jitřenkou vyráží na výlety do přírody.

přečtěte si
s dětmi

NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ
LITERATURY PRO MLÁDEŽ
červenec - srpen 2019

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 vanickova@npmk.cz

Krásná česká říkadla
LADA, Josef. 2. vydání. Praha: Fragment, 2019. ISBN 978-80253-4120-9.
Sbírka osmi známých českých říkadel v bohatě ilustrované publikaci.

ZUličníci
HARD, Dereck. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN
978-80-204-4748-7.

Fotografická pohádková knížka o zvláštních tvorečcích, kteří žijí v
městských parcích, v zákoutích ulic i v lesích. Žijí tu s námi odedávna, ale
není je vidět. Nejsou to lidské bytosti ani zvířata. Říkají si ZUličníci. Nikdo z
odborníků netuší, kde se vzali. Žijí v ulicích každého města, vždy poblíž lidí,
kterým se ale vyhýbají, a mají k tomu pádné důvody.

Nenažraná koza
HORÁČEK, Petr. Přeložil Martina WACLAWIČOVÁ. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05471-1..

Obrázkový příběh o nezbedné koze, která se rozhodla ochutnat na farmě
všelicos. Jednoho rána si koza řekla, že už ji nebaví se pást a šla vyzkoušet,
jak chutná žrádlo ostatních zvířat na farmě.

Holčička a déšť
LUKEŠOVÁ, Milena. Holčička a déšť. 2. vydání. Ilustroval Jan
KUDLÁČEK. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05427-8.

Poetické vyprávění o jednom letním deštivém dnu. Příběh doprovází
celostránkové ilustrace. Byla jedna holčička a ta toužila v liduprázdných ulicích
města někoho potkat. Nakonec potkala déšť.
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Ukradený poklad
VALACH, Pavel. Ukradený poklad. Ilustroval Tomáš CHLUD. V
Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05473-5.

Veselý dobrodružný příběh se snovými prvky o jedné ztracené pirátské truhle s
pokladem. Doprovázeno komiksovými ilustracemi. Julie a její rodiče vedou marný
boj se zlým a hrabivým sousedem přezdívaným Krysák. Koho by napadlo, že jim
pomůže pirátský kapitán.

Nápady pana Apríla
KOLÁŘ, Jiří. Nápady pana Apríla. 2. vydání. Ilustroval Vladimír FUKA.
V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05429-2.

Rozverné verše Jiřího Koláře určené dětem. Poetická knížka, která vyšla poprvé už
v roce 1961, v sobě ukrývá jak náročnější, tak i zcela nenáročné básně a krátké
prózy. Hraní si se slovy a s volným veršem vrcholí na konci knížky, kde čtenáři
najdou originální skládanku.

Johana s hlavou v oblacích
BRAUNOVÁ, Petra. Johana s hlavou v oblacích. Ilustroval Jiří BERNARD.
V Praze: Albatros, 2018. Třetí čtení. ISBN 978-80-00-05281-6.

Pokračování příběhů holčičky Johanky vychází v edici Třetí čtení. Pro mladší děti.
Co se to děje s Johankou? Nechce se jí vstávat, chodit do školy, kdeco poplete,
s ničím není spokojená. Johanka má, jak se říká, hlavu v oblacích. Ale kdo za to
může? Že by spolužák Pavel?

Jakub a dvě stě dědečků
MACOUREK, Miloš. Jakub a dvě stě dědečků. 2. vydání. Ilustroval
Bohuslav HABART. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05428-5.
Jak to bylo s chlapcem, který si zasadil dědečka a na keři mu jich pak vyrostlo dvě
stě? A co se stalo s dívenkou, kterou cucavé bonbony oloupily o zuby? A jestlipak
víte, jak to dopadlo se stonožkou, která vyvedla na procházku do parku boty
školních dětí?
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Drábek dětem
DRÁBEK, David. Ilustrovala Andrea KRÁLOVÁ. Praha: Akropolis, 2013. ISBN
978-80-7470-050-7.
Soubor obsahuje hry Čtyřlístek (2004), Sněhurka – Nová generace (2006), Planeta opic
aneb Sourozenci Kaplanovi mezi chlupatci (2006) a Hračky (2010). Jak tituly prozrazují,
jedná se o pokračování či reinterpretace známých příběhů, které ovšem David Drábek
převyprávěl s osobitou imaginací a smyslem pro etické poslání.

Strýček námořník
NOVOTNÝ, František a Frederick MARRYAT. Ilustroval Zdeněk BURIAN. V
Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05253-3.

Anglický námořník a spisovatel Frederick Marryat vydal svůj román Masterman Ready v
roce 1841. Příběh se ihned zařadil k nejčtenějším robinsonádám 19. století. Byl oblíbený
po celé Evropě, v českých zemích především pod názvem Kormidelník Vlnovský.
Slavného dobrodružství se chopil spisovatel František Novotný a jej nově převyprávěl.

Jan Zajíc : příběh pochodně č. 2
ŠORM, Josef. Ilustrovala Johana VOJNÁROVÁ. V Praze: Albatros, 2019.
ISBN 978-80-00-05420-9.

Komiks určený nejen mladším čtenářům se snaží přiblížit Zajícovo rozhodnutí o bolestivé
a demonstrativní sebevraždě, stejně jako jeho nezlomnou vůli navzdory radám rodiny a
přátel a navzdory společenské apatii.

Past na korunu
KROLUPPEROVÁ, Daniela. Past na korunu. Ilustroval Barbora KYŠKOVÁ. V
Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05254-0.

Napínavé pátrání Jáchyma a Filipa z Podskalí v době první republiky. Začíná rok 1919,
napadl sníh, Jáchym a Filip z Podskalí bruslí na zamrzlé Vltavě, ale na jiné zimní
radovánky moc času nemají. Netuší, že se zapletou do kriminálního případu, který může
ohrozit existenci mladé republiky. Kniha byla vydána k 100. výročí vzniku naší republiky.

naučná

NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ
LITERATURY PRO MLÁDEŽ
červenec - srpen 2019

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 vanickova@npmk.cz

Agent v kapse
CHALUPA, Jiří. Ilustroval Lukáš URBÁNEK. V Praze: Česká televize, 2019.
Edice ČT. ISBN 978-80-7448-084-3.

Pět kamarádů kromě přátelství spojuje i kouzelná figurka Agenta. V každé kapitole
čelí jedno z dětí nebezpečí, ale naštěstí je tu Agent a nabídne různé varianty řešení.
Společně pak s dětmi vyloučí ty nevhodné a kamarádi přijdou na to, jak se zachovat.
dobrodružné příběhy; didaktické příběhy; čtenářské hry; publikace pro děti

Jak přelstít školu
TATÍČKOVÁ, Irena. 2. (upravené) vydání. Ilustroval Milan STARÝ. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05413-1.

Publikace nabízí jednoduché, v praxi ověřené, postupy, tipy, mnemotechnické
pomůcky, zábavné a zároveň naučné hry, dále jak se připravovat na vyučování, jak
pracovat s prameny - zkrátka jak obstát ve škole s úspěchem a přitom bez
zbytečného stresu
učení; vztah učitel-žák; komunikace; chování; paměť; příručka pro žáky; příprava na
školu; trénink paměti; informační zdroje; knihovnické služby

Berta a Jan hledají kešky
TUHÁČEK, Michal. Ilustroval Petra CÍFKOVÁ. Praha: Mladá fronta,
2018. ISBN 978-80-204-4555-1.
Krátké úvodní příběhy doplněné základními informacemi o keškách v daném
místě, webovými odkazy na další informační zdroje a zábavným kvízem.;
Sourozenci Berta a Jan objevují zajímavá místa České republiky formou
geocachingu
zeměpis; vlastivěda; turistikageocaching; GPS - Global Positioning System;
průvodce; kvízy; regionální zeměpis; hry v přírodě
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Veverka a myška
MAREŠOVÁ, Jarmila. . V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05374-5.

Veverka s Myškou jsou zvědavé a hubaté kamarádky. Vydaly se za babičkou do Prahy a
krásy města objevují s cestovní kanceláří pana Havrana. Obletí s ním nejvýznamnější
památky, a protože Havran umí krásně vyprávět, stane se z poznávání dějin úžasné
dobrodružství a velká legrace. Cestovatelky na vlastní kožíšky poznají, jak lidé kdysi žili
(navštíví třeba alchymistickou dílnu), a poslechnou si i tajuplné pražské legendy.
dějiny; komiksy; pověsti; architektonické památky; kulturní památky; pragensie; člověk
a společnost

Atlas vyhubených živočichů
MALÝ, Radek. Ilustroval Jiří GRBAVČIC, ilustroval Pavel DVORSKÝ. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05360-8.

populárně-naučné publikace; ; vyhynulí živočichové; člověk a příroda; ekologická výchova

České století
ŠVEC, Petr. České století: přelomové události našeho státu 1918-2018. V
Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05205-2.

Autorská knížka České století vycházející u příležitosti oslav 100. narozenin státu
stručně popisuje historické události naší země. Tyto okamžiky se týkají politiky,
průmyslu, vědy, vyzkumu, kultury, kulturních památek i sportovních úspěchů. Text,
rozdělený do 45 kapitol, doprovází ilustrace a časové osy jednotlivých období.
dějiny novověku; dějiny dvacátého stoletívznik republiky; člověk a společnost

Moje první zahrádka
DRIJVEROVÁ, Martina. Ilustroval Daniela HORÁČKOVÁ. V Praze: Albatros,
2019. ISBN 978-80-00-05386-8.

Zahradníci Adámek a Evička prozradí dětem všechny své prověřené tipy, zajímavosti i
postupy, se kterými se při zahradničení mohou setkat. Poradí, jaké nástroje používat při
sázení bylinek nebo jaké ovoce a zeleninu si hravě vypěstovat v domácích podmínkách.
pěstitelské práce; zahrádkářství; pěstování rostlin; pracovní postupy.

