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Přečtěte si s dětmi 
 

 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 
O autech : pohádky na čtyřech kolech / Jiří Kahoun ; 

ilustroval Bohumil Fencl 

V Praze : Albatros, 2018. – 2. vyd. – 76 s.  

ISBN 978-80-00-05137-6 

 

Krátké moderní pohádky o těch nejrůznějších autech. 

Humorná a zajímavá knížka o tom, co vše lze objevit na 

čtyřech kolech. A tak se setkáváme s malými i velkými auty všeho druhu. Mohou 

být ale také různě barevná, z plastu, voňavá, mazaná nebo dokonce i neposlušná. 

 

 

 

 
 

O mašinkách : pohádky na kolejích / Jiří Kahoun ; 

ilustrace Jiří Fixl 

Praha : Euromedia, 2018. – 2. vyd. – 63 s.  

ISBN 978-80-7549-816-8 

 

Pohádky, které se odehrávají na nádraží a hlavními 

aktéry jsou mašinky a vláčky. V pohádkách potkáme 

parní mašinku jménem Princezna, která však měla 

jednu vadu na kráse - nejezdila. Mašinka Kordulka je zase nejrychlejší ze všech, 

vláček Motoráček si brouká dokola svou písničku a Pendolino vypadá jako 
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dlouhatánské letadlo. Na nádraží potkáme i černou kočku Micinku nebo 

průvodčího Strejčka. 

 

 

 
 
 
 
 

Pokladnice pohádek / Alena Peisertová ; ilustrace: 

Dagmar Ježková 

Brno : Edika, 2018. – 1. vyd. – 79 s.  

ISBN 978-80-266-1307-7 

 

Soubor dvanácti známých světových pohádek. Kniha 

obsahuje lidové pohádky z různých koutů Evropy, 

sebrané pohádky bratří Grimmů, Karla Jaromíra 

Erbena i autorskou pohádku z pera dánského vypravěče Hanse Christiana 

Andersena. 

 

 

 

 

 

 

Velké dobrodružství piráta Nata / Katarzyna 

Ziemnicka ; ilustrace Beata Zdęba ; překlad: Miroslav 

Kumr 

V Brně : CPress, 2018. – 1. vyd. – 95 s. 

ISBN 978-80-264-1945-7 

 

Dobrodružná výprava jedné pirátské rodinky za bílou 

velrybou. Malý pirát Nat se na moři rozhodně nenudí. 

S delfíny Fintíkem a Fildou pořádá plavecké závody, s chobotnicí Matyldou 

chodí rybařit a s mořským šnekem Karlíkem, želvou Skořápkou a dalšími 

kamarády si hraje na schovávanou. Teď ho ovšem čeká veliké dobrodružství. Na 

druhém konci světa totiž byla spatřena bílá velryba, které Natův dědeček, slavný 

pirát Vilibald Baldachor, kdysi nakreslil na záda mapu, na níž vyznačil místo, 

kam ukryl pirátský poklad. 


