první čtení

NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ
LITERATURY PRO MLÁDEŽ
září 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

Plecháč,Trubkáč a pan Máslo
ZÁVADOVÁ, Kateřina. Plecháč, Trubkáč a pan Máslo. I. vydání.
Ilustroval Jiří VOTRUBA. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05240-3.
Plecháč má hlavu ze stínítka lampy, Trubkáč z hrnce a tělo z pečicí trouby. Ze
starého železa, plechu, drátů a rour je smontoval pan Antonín a postavil k plotu
své zahrádky. Jedné noci však přišla povodeň, pana Antonína odvezli hasiči na
loďce, ale zachraňovat nějaké haraburdí?

Sněhová víla

MKROLUPPEROVÁ, Daniela. Sněhová víla: vánoční pohádka. Ilustrovala
Lucie DVOŘÁKOVÁ. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1398-7.
Sněhová víla přichází tak jako každý rok na zem, aby dohlížela na sněžení. Zlý
čert však na ni seslal kouzlo, které způsobí, že je jí taková zima, až nemůže
pracovat. Víla hledá pomoc, kde se dá. Přijde Štědrý den a s ním i vánoční
kouzlo v podobě malého chlapce Petra. Pomůže jí on? Zlomí kouzlo?

Ukradené štěně

PEROUTKOVÁ, Ivana. Ukradené štěně. I. vydání. Ilustroval Nanako
ISHIDA. V Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05259-5.
Malý detektiv je tu do třetice! A tentokrát je mu obzvlášť těžko! Blíží se
Vánoce, v městečku je trh a Frantík míří i s Kazánkem podívat se na rozsvěcení
velkého ozdobeného stromu. Uváže psa před hračkářstvím a jde si dovnitř
prohlédnout jeden úžasný vrtulník. Ale když vyjde z obchodu, štěně je pryč.
Zmizelo i s vodítkem! Trojice kamarádů – Frantík, Matěj a Zdíša – se okamžitě
pouští do pátrání, a čeká je nejedno překvapení. Podaří se Kazana najít? Kniha
volně navazuje na knihy Ukradená cukřenka a Ukradený prsten.
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MACEKOVÁ, Eva a Tereza HORVÁTHOVÁ. Prázdniny s Oskarem.
Ilustroval Eva MACEKOVÁ. Praha: Baobab, 2018. ISBN 978-80-7515-070-7.
Víte, co je nejlepší na chození do školy? No přece prázdniny! Teď jen pořádně
sbalit a hurá na vlak... Interaktivní kniha určena pro společnou práci dětí a rodičů.
Oskar už má za sebou první třídu. Naučil se číst, psát a počítat. Oskarova
babička si myslí, že se toho člověk nejvíc naučí na dalekých cestách, ale děda
říká, že na to, abys něco zažil a něčemu se přiučil, stačí si vyjít do lesa nebo k
rybníku.

Úžasné stroje

ADAMEC, Radek. Úžasné stroje. Ilustroval Jiří BERNARD. Velká
Buková: GMP Group, s r.o., 2018. Colibris. ISBN 978-80-906184-7-3.
Tato kniha je určena malým i velkým obdivovatelům techniky a strojů. Děti se
seznámí nejen s úžasnými stroji, ale i s lidmi, kteří je umí obsluhovat a řídit.

Nezbedové ze školky

PŇOVSKÁ, Tereza. Nezbedové ze školky: vyprávění pro kluky a pro holky.
Ilustrovala Olga FRANZOVÁ. Praha: Fragment, 2018. ISBN 978-80-253-3905-3.
Sedm krátkých příběhů o dětech, kteří chodí do jedné školky Písnička. Každé
z nich prožívá svůj malý problém, který ale vždy má řešení.

Domeček plný koleček

KUBAŠTA, Vojtěch a Radek MALÝ. Domeček plný koleček. V Praze: Albatros,
2018. ISBN 978-80-00-05108-6.
Kniha s půvabnými verši a krásnými ilustracemi pomůže dětem s poznáváním času.
Dětský den od sedmi do sedmi je plný velkých dobrodružství. Dokazují to půvabné
verše předního českého básníka Radka Malého i ilustrace známého výtvarníka
Vojtěcha Kubašty. Součástí knížky jsou i opravdové hodiny s posuvnými ručičkami,
díky kterým se každý malý čtenář může naučit, jak se měří čas.
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BŘEZINOVÁ, Ivona. Kluk a pes. 3. vydání. Ilustrovala Eva ŠVRČKOVÁ. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05437-7.
Julin nastupuje v září už do třetí třídy, protože se jeho zdravotní problémy zhoršily,
učí se jezdit na elektrickém vozíku. Má potíže nejen s nohama, ale někdy mu dobře
neslouží ani ruce, proto mu bude pomáhat jako asistent jeho zlatý retrívr César.
Ten právě proto nastupuje také do školy pro asistenční psy, kde se učí přinášet a
podávat věci, otvírat a zavírat dveře, obsluhovat výtah a spoustu dalšího
užitečného. Na konci roku čeká Julina vysvědčení a Césara těžké závěrečné
zkoušky.

Fíla, Žofie a Smaragdová deska.

STANČÍK, Petr. Fíla, Žofie a Smaragdová deska. Ilustrovala Lucie
DVOŘÁKOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-4984-9.
Dobrodružný příběh o hledání ztraceného prstýnku a tajemné zemi Alchymii. .
Sourozenci Fíla a Žofie žijí s maminkou a tatínkem na louce mezi dvěma duby.
Jediná cenná věc, kterou mají, je maminčin zlatý prstýnek. Ten však jednoho dne
zmizí a Fíla s Žofií se rozhodnou mamince prstýnek najít. Každá z kapitol je
doplněna hravým kvízem, díky čemuž můžou děti příběh dále rozvíjet.

Strážci sovího vrchu

ŠVRČEK, Jan. Strážci Sovího vrchu. Ilustroval Petr MORKES. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05475-9.

Pete se v třídní hierarchii nenalézá právě na vrcholu a kamarádství s novou
spolužačkou Alicí a "skautíkem" Romanem mu v tomto směru může pouze uškodit.
Navíc mu zpočátku oba připadají potrhlí, protože místo toho, co si o nich myslí
spolužáci z party Skateboard Zombies, se zajímají o volavky na nedalekém Sovím
vrchu. Když se ale s nimi nakonec vydá na dobrodružnou záchrannou výpravu,
objeví úplně jiný svět, ve kterém není třeba nic předstírat.
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ORLEV, Uri. Je těžké být lvem. Přeložila Lenka BUKOVSKÁ. Praha: Práh, 2018.
ISBN 978-80-7252-776-2.
Jako malý se chtěl David stát lvem. Co se ale stalo, když se mu přání coby dospělému
opravdu splnilo? Vyrojila se spousta nečekaných potíží: místo mluvení svede jen řvát
a neohrabanou tlapou si nezvládne ani otevřít dveře.

Tajemství Oblázkové hory

DOČKALOVÁ, Bára. Tajemství Oblázkové hory. Ilustroval Petra Josefína STIBITZOVÁ.
V Praze: Raketa v produkci nakladatelství Labyrint, 2018. ISBN 978-80-86803-48-7.
Blíží se první den prázdnin a s ním velká zkouška. Dva nejmladší členové party, Krisa a
Prcek, mají prokázat, že je na ně spoleh. Když to zvládnou, stanou se konečně
součástí Gangu a bude jim svěřeno velké tajemství. Jenže v poslední den školy se v
parku setkají s podivnou postavou a události naberou úplně jiný směr. A tak se musí
vydat na dobrodružnou cestu. Nominace Magnezia Litera 2019.

Písečníci a bludný asteroid

DVOŘÁK, Václav. Písečníci a bludný asteroid: dobrodružný sci-fi román pro děti
a mládež. Ilustroval Jakub CENKL. Liberec: Václav Dvořák, 2018. ISBN 978-80270-3973-9.
Tomáš Nebula se z primitivní planety Písečnice dostane na výzkumnou kosmickou
loď a je přijat na vesmírnou akademii. Když vyrostete v sirotčinci na zaostalé planetě
Písečnice, nemáte zrovna super vyhlídky. A je úplně jedno, že se v dolech
vykopaných mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo jiný.

Cukrárna U Šilhavého Jima

TOMAN, Marek. Cukrárna U Šilhavého Jima. Ilustroval Františka LACHMANOVÁ. Praha:
Baobab, 2018. ISBN 978-80-7515-075-2.
Mohou desperáty z Divokého západu napravit lekce klasické četby? Je možné
pochopit svůj vlastní život při četbě Bílé velryby, Hraběte Monte Christa, Romea a
Julie, Vinnetoua nebo Máje? Lehká parodická žánrovka je příspěvkem pro všechny
vášnivé čtenáře i pro dospělé, kteří k literatuře chtějí dovést své ratolesti, žáky či
studenty. Ocenění Zlatá stuha 2019
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1918, aneb, Jak jsem dal gól přes celé Československo

BORŮVKOVÁ, Vendula. 1918, aneb, Jak jsem dal gól přes celé Československo.
Ilustroval Vojtěch ŠEDA. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-610-5.
První léta Československé republiky očima jedenáctiletého Jendy Vosiky. Z
bouřlivých Sudet až na Podkarpatskou Rus. Ilustrovaný román o bouřlivých
událostech prvních dnů samostatného státu i o Jendových snech, v nichž hlavní roli
hraje fotbalový míč. Dobrodružný příběh doplňují fakta a zajímavosti z velkých dějin i
každodenní reality první republiky. Oceněnění Magnezia Litera 2018

Pozor doktor!: dějiny medicíny v sedmi dnech

SVOBODNÝ, Petr a Robin KRÁL. Pozor doktor!: dějiny medicíny v sedmi dnech. Ilustroval
Nikola LOGOSOVÁ, ilustroval Zuzana LEDNICKÁ. Praha: Běžíliška, 2018. ISBN 978-80907052-3-4.7.
Dějiny medicíny v sedmi dnech a v sedmi oblastech lékařství od pravěku až po
současnost. Výpravně provedená encyklopedie srovnává historický a současný
přístup. Bohatě ilustrovaná kniha nabízí vhled do lékařské profese i do jejího vývoje
od pravěku po současnost. Ocenění v soutěži Zlatá stuha 2019 kategorie výtvarná
část, naučná literatura.

Třicetiletá válka: když žoldnéři táhli Evropou.

ANDRESOVÁ, Klára. Třicetiletá válka: když žoldnéři táhli Evropou. Ilustrovall
Matěj POSPÍŠIL. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2161-0.

Třicetiletá válka (1618–1648) se stala prvním konfliktem, který zasáhl skoro celou
Evropu. V knížce se dozvíte, jak válka vypukla, probíhala a skončila ale i to jak Zimní
král radši sáňkoval, než vládl, co to byl švédský nápoj a jestli královna Kristýna raději
vyšívala nebo šermovala.

Pohádky o kolečkách a nekonečnu.

DEMLOVÁ, Zuzana. Pohádky o kolečkách a nekonečnu. Praha: Baobab, 2018. ISBN
978-80-7515-086-8..
Pohádky, které vybízí děti a rodiče ke společnému přemýšlení nad světem a nad tím,
co jsme doposud jako lidstvo poznali. Co je velké a co je malé? Kdo jsi ty, a kdo jsem
já? Kde končím a kde začínám? Co je chvíle a co je dlouho? Ocenění Zlatá stuha 2019.

