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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 
 

 

 

 

 

Studánko rubínko / Jiřina Rákosníková ; 

ilustrace Jan Kudláček. 

V Praze : Vyšehrad, 2018. – 3. vyd. – 93 s.  

ISBN 978-80-7601-002-4 

 

Písničky, básničky, hry a povídání pro období 

Velikonoc. V knize určené ke společnému 

zpívání a hraní s dětmi v jarní trávě zhudebnil 

verše českých básníků i lidovou poezii a nahrál na 

CD se skupinou Hradišťan J. Pavlica.  

 

 

 
 
 
 

Hrajeme si u maminky / Jiřina 

Rákosníková ; ilustrace Jan Kudláček. 

V Praze : Vyšehrad, 2018. – 5. vyd. – 78 s. 

ISBN 978-80-7601-000-0 

 

Nové vydání sbírky říkadel, popěvků, dětských 

her a rozpočitadel vhodných jako pomůcka pro 

pedagogy předškolních zařízení i pro děti i 

dospělé. Součástí knihy je CD skupiny Hradišťan s J. Pavlicou. Páté vydání 

knihy pedagožky J. Rákosníkové nabízí sbírku říkadel, popěvků, rozpočitadel a 

dětských her na základě autorčiných dlouholetých zkušeností a získaných 

mailto:kubatova@npmk.cz


pedagogických poznatků z její stálé spolupráce s dětmi a především s rodiči. 

Publikace je tématicky členěna podle ročních období a je doplněna metodickými 

pokyny, notovými zápisy a texty. 

 

 

 

 
 
 

Medvěd nechce jít spát / Oksana Bula ; přeložila 

Rita Kindlerová. 

Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – 39 nečísl. s.  

ISBN 978-80-7577-702-7 

 

Obrázková knížka vypráví o medvědovi, který odmítne 

ulehnout k zimnímu spánku. Zubr jednoho podzimního 

dne vypráví medvědovi, jak krásné je to v zimě, když 

napadne sníh. Medvědovi je líto, že celou zimu prospí, 

a tak se rozhodne, že tentokrát spát nebude. Když mu Tukoni, bytosti, které 

ukládají zvířata k zimnímu spánku, připraví brloh, počká si, až odejdou a pak 

honem vzhůru objevovat krásy sněhu a zimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběhy králíčka Petra / Beatrix Potterová ; 

přeložila Alena Bezděková. 

Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 59 s. 

ISBN 978-80-7549-666-9 

 

Čtyři krátké příběhy nejen o králíčkovi Petrovi, 

ale i o jeho sourozencích a kamarádech. 

Hlavními hrdiny příběhů jsou zvířátka oblečená 

a jednající jako lidé. V první povídce se 

seznámíme s nejdůležitější postavou, a to 

králíčkem Petrem, zahradou pana Gregora i okolním prostředím, v němž se pak 

odehrávají další dobrodružství malých ušáků a jejich přátel.  


