Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za červen 2019)

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

Kam se ztratila zvířátka : najdi sovu a
její kamarády / Pavla Hanáčková, Linh Dao.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 14 nečísl. s.
ISBN 978-80-00-04975-5
Obrázková publikace s posuvnými prvky
představuje několik zvířat, která jsou mistry v
umění splynout s okolním prostředím.

Nerozluční přátelé / Przemysław
Wechterowicz, Emilia Dziubaková.
Brno : Host, 2019. – 1. vyd. –30 nečísl. s.
ISBN 978-80-7577-822-2
Krátký, půvabný příběh o přátelství jednoho
Králíčka a Sovičky. Ve dvou rodinách se ve
stejný den narodí dvě mláďata: Králíček a
Sovička. Nejprve o sobě nemají ani tušení,
přestože žijí na stejném místě, v kořenech a
koruně starého dubu, ale pak jim rodiče začnou
o tom druhém vyprávět a oba začnou být na sebe náramně zvědaví. Jenže pro

denní a noční zvířata je těžké se potkat. Jedné kouzelné úplňkové noci se jim to
podaří, ale rádi by si spolu hráli častěji. Začnou si nechávat pod dubem vzkazy.

Prázdniny pošťáka Myšáka / Marianne
Dubucová ; přeložila Eva Sládková.
Brno : Host, 2019. – 1. vyd. – 25 nečísl. s.
ISBN 978-80-7577-905-2
Celoobrázková kniha určená k prohlížení
množství detailů doprovázená krátkým textem
o myšákovi, který nezapomene na své řemeslo
ani o dovolené. Pošťák myšák jede se svou
rodinou na cestu kolem světa. Společně navštíví horkou poušť, opuštěný ostrov,
alpské velehory i říši ledních medvědů a tuleňů. A protože má myšák svou práci
opravdu rád, vezme si sebou i několik balíčků na cestu, které má doručit
přátelům ze vzdálených koutů Země.

Rok na trhu / Jola Richter-Magnuszewska.
Brno : Host, 2019. – 1. vyd. – 30 nečísl. s.
ISBN 978-80-7577-816-1
Velkoformátové leporelo beze slov představuje
měsíc po měsíci život na tržišti.

