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Hrajeme si, nezlobíme
PÁV, Libor a Ondřej MÜLLER. Hrajeme si, nezlobíme. V Praze:
Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05340-0.
V leporelu s rozpustilými ilustracemi můžou malí čtenáři v různých prostředích hledat ukrytá
zvířata (kočku, psa, papouška, želvu) a sledovat, v jakých veselých situacích se ocitají. Kniha
tvoří volnou trilogii s tiuly Jedeme, jedeme a Nakupujeme. Vhodné pro společné čtení s
rodiči.

Kam se ztratila zvířátka
HANÁČKOVÁ, Pavla. Kam se ztratila zvířátka: najdi sovu a její kamarády.
Ilustroval Linh DAO. Praha: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-04975-5.
Obrázková publikace s posuvnými prvky představuje několik zvířat, která
jsou mistry v umění splynout s okolním prostředím.

Dobrý večer, dobrou noc
ZÁVADOVÁ, Kateřina, ed. Dobrý večer, dobrou noc. V Praze: Albatros, 2018.
ISBN 978-80-00-05233-5.
Bohatě ilustrovaný výbor příběhů, které děti znají z televizních večerníčků.
Dvacet osm pohádkových vyprávění, ve kterých se děti setkají s
Rákosníčkem, Rumcajsem a Mankou, Makovou panenkou, vodníkem
Čepečkem,vílou Amálkou, se zvířátky pana Krbce, Štaflíkem a Špagetkou i
mnoha dalšími.
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Vědí draci o legraci

KROLUPPEROVÁ, Daniela. Vědí draci o legraci?. Ilustroval Lenka VYBÍRALOVÁ.
Praha: Euromedia, 2018. Pikola. ISBN 978-80-7549-598-3.
Veselá moderní pohádka od známé české autorky o neohrožené princezně, která
vidí svět kolem sebe, jaký je, a při rozhodování se neřídí strachem a předsudky,
ale svým zdravým rozumem. A tak když se do království přistěhuje nešťastný
osamělý drak, nepropadá panice jako ostatní obyvatelé, ale snaží se přijít na to,
jak mu v jeho situaci pomoci. Knížka je vhodná pro nácvik genetické metody
prvního čtení, neboť je vysázená velkými písmeny.

Smíchula čaruje

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Smíchula čaruje. Ilustroval Bára BUCHALOVÁ. Praha:
Bambook, 2018. ISBN 978-80-271-0674-5.
Kouzelníků jsou plné knížky, ale žádný vám nevyčaruje tolik dobré nálady jako
Smíchula! Smíchula je malý kouzelníček, ale jeho kouzla mají velkou moc. Kam
tenhle střapatý smíšek přiletí, tam je veselo. Všichni ho mají rádi. A jak by taky
ne, vždyť Smíchula umí svým čarováním vyřešit každý problém. Pomohl větru
spravit flétnu, vyléčil nemocnou Terezku, naučil létat dědu Zoufalíka a určitě
pobaví všechny milovníky
pohádek.

Černobílé prázdniny

ŠAVLÍKOVÁ, Lucie. Černobílé prázdniny. Ilustroval Ilona KOMÁRKOVÁ. Praha:
Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1305-5.
Prázdniny v českých lesích jsou snad nejkrásnější na světě. Honzík by u tetičky
Pravoslavy s prapodivným účesem, která sice píše s tolika chybami, že by z toho
paní učitelku snad trefil šlak, ale zato vypráví báječné pohádky a snídá žužu,
nejraději zůstal bydlet natrvalo. Když se Honzík jednoho dne
proboří nohou do dutiny skryté pod pařezem, objeví tam podivuhodný svět
obývaný zvířátky.
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Vilma běží o život
PAŽOUTOVÁ, Naďa. Vilma běží o život. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-0005465-0.
Malá Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed džungle.
Zachrání se až v domorodé vesnici, kde ji přijmou a ukáží jí svůj způsob života.
Vesnici však hrozí zničení, ohrožují ji těžební společnosti a Vilma tak musí
přemýšlet o tom, jak její zkušenost změnila vnímámí Afriky a toho, co je v životě
důležité.

Hledání ztraceného tatínka
GOLDFLAM, Arnošt. Hledání ztraceného tatínka. Ilustroval Petra ŠTĚTINOVÁGOLDFLAMOVÁ. V Praze: Andrej Šťastný, 2018. ISBN 978-80-86739-70-0.
Dobrodružné pátrání po zmizelém tatínkovi rodiny Sukových, do kterého se
zapojí nejen maminka a dcera Štěpánka, ale i policista Staněk a nakonec i
historik profesor Měchura, vede až do podzemí tajuplného letohrádku
Vločka. Proč tatínek zmizel a co se skrývá pod povrchem?

Městečko Lážoplážo

PAŘÍZKOVÁ, Tereza. Městečko Lážoplážo. Ilustroval Veronika VACKOVÁ.
Praha: Mladá fronta, 2018. ISBN 978-80-204-4751-7.
Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné! Obyvatelé tam létají
do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta
neustále přichází s novými zlepšováky. Vskutku nevídané věci se tam však
začínají dít s příjezdem Zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání! Zlaté
rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas
městečko navštívit.

2. stupeň

NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ LITERATURY PRO MLÁDEŽ

ŘÍJEN 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

Ztracený šíp

PEROUTKOVÁ, Ivana. Ztracený šíp. Ilustroval Barbora KYŠKOVÁ. V Praze:
Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05208-3.
Dobrodružný příběh s prvky fantazie, který rozvíjí význam symbolů a nekonečné
lidské touhy někam patřit a k něčemu vyššímu se vztahovat. Příběh dvanáctileté
Jany - obyčejné holky z paneláku a zároveň Ochránkyně pohanské osady.

Snoubenci zimy

DABOS, Christelle. Projít zrcadlem. Kniha 1, Snoubenci zimy. Přeložil Drahoslava
JANDEROVÁ. Praha: Baobab, 2018. ISBN 978-80-7515-084-4.
První díl úspěšné fantasy ságy o světě plovoucích nebeských ostrovů. Ofélie
žije na Animě, arše, kde předměty mají duši. Kromě své obnošené šály a
silných brýlí je tato sice trošku nešikovná, ale bystrá a důvtipná hrdinka
obdařena dvěma důležitými schopnostmi: dokáže pouhým dotekem číst v
minulosti věcí a umí procházet zrcadly. Francouzská spisovatelka Christelle
Dabos začala svou úspěšnou tetralogii psát původně na blog a teprve na
naléhání čtenářů text odeslala do literární soutěže Gallimardu, v níž s
přehledem zvítězila.

Pravdivá zpověď

TOWNSEND, Sue, Sue TOWNSEND a Sue TOWNSEND. Pravdivá zpověď
Adriana Molea. Čtvrté, revidované vydání. Přeložil Helena HARTLOVÁCÍSAŘOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4344-1.
Další díl hořkého deníku nyní již mladého muže Adriana pokračuje v úsměvně
satirické linii dvou předcházejících knih. V románu tento všemi přezíraný
hrdina na prahu dospělosti uvažuje o založení vlastního společenského hnutí,
utíká z domova, prožívá první erotické zkušenosti a také poznává, jaké to je
chodit do zaměstnání.
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Příběh odpadu

GANČARČÍKOVÁ, Kateřina. Příběh odpadu: jak se Honzík naučil třídit odpad. V
Brně: Edika, 2018. ISBN 978-80-266-1310-7.
Honzík rád navštěvuje babičku a dědečka, kteří ho provázejí při cestách za
poznáním zajímavostí. Tentokrát se Honzík spolu s kamarádem Tondou snaží zjistit,
kde se bere tolik odpadu a zda je možné ho znovu účelně využít. Honzík se podívá do
sběrného dvora, třídírny odpadů, a naučí se, že přírodě nejvíc pomůže, když s ničím
nebude plýtvat.

Matiku mám v malíku

RUSSELL, Harriet a Georgia AMSON-BRADSHAW. Matiku mám v malíku!: tvořte,
experimentujte, hrajte si : pracovní listy pro vaše nápady. Praha: Mladá fronta,
2018. ISBN 978-80-204-4675-6.
Zábavné matematické úkoly, hádanky a šifry ukazují, že matematika nemusí
být jen nudná.

To je Istanbul

ŘÍČANOVÁ, Tereza. To je Istanbul. Praha: Baobab, 2018. ISBN 978-80-7515078-3.
Největší turecké město, brána Orientu, křižovatka kultur, most mezi Asií a Evropou...
to všechno je Istanbul. Tereza Říčanová se svým malířským okem podívala na
nádheru jeho paláců, kostelů a mešit, ale i na každodenní život v tamních ulicích, na
náměstích a tržištích.

Čapek & Čapek

VRÁTNÁ MILITKÁ, Karin a Monika ŠVEC SYBOLOVÁ. Čapek & Čapek: hravě světem
velkých umělců Josefa a Karla. Ilustroval Lenka JASANSKÁ, ilustroval Jakub
HRDLIČKA. Praha: Verzone, 2018. ISBN 978-80-87971-26-0.
Dvoudílná publikace (kniha + skicář) seznamuje děti s životem a tvorbou bratří
Čapků. S průvodci Fanomasem a Robotem se děti nebudou nudit, ti dva si připravili
spoustu hravých úkolů a zvídavých otázek. Na hlavní část navazuje skicář, který
rozvíjí první díl a je určený k dotvoření.

