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První čtení 
 

  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 

 

 

 

 

 

Julinka a její pejskové. Zatoulaní pejskové / 
Rebecca Johnson ; ilustrace Kyla May ; přeložila Alžběta 

Kalinová. 

Praha : Fragment, 2018. – 2. vyd. – 79 s. 

ISBN 978-80-253-3752-3 

 

Sedmé volné pokračování příběhů o nadějné desetileté 

veterinářce Julii a jejích lidských i zvířecích kamarádech. 

Po velké noční bouřce běhá po ulicích několik zatoulaných a mnohdy 

vystrašených psů. Jeden takový zubožený, ale přátelský pes se objeví přímo u 

dveří nám již známé Julie, jakoby tušil, že tahle holka miluje všechna zvířata a 

žádnému nedokáže odepřít pomoc a navíc je už velice zkušenou veterinářkou. 

Nový veterinářský příběh včetně zábavného kvízu. 

 

 

 

 

 

Zlobilky / Martina Drijverová ; ilustrovala Markéta 

Vydrová. 

V Praze : Albatros, 2018. – 3. vyd. –75 s. 

ISBN 978-80-00-05145-1 

 

Veselé příběhy o zlobivých holčičkách. Jedna 

holčička vymyslela, že když budou tatínek s 

maminkou po ní chtít nějakou práci: aby něco přinesla nebo udělala, řekne, že se 

moc bojí, že ji něco kousne. Vymýšlela si tak dlouho, až ji opravdu snědla velká 

šála. Jiná se zase vůbec nechtěla mýt a jaké bylo její překvapení, když ji vcucla 
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voda ve vaně a ona se dostala až k vodníčkům do pračky. A co teprve holčička, 

co stále na něco ukazovala prstem a říkala lidem nepěkné věci. 

 

 

 

 

 
 

Kosprd a Telecí : příběh ze školky / Ludmila 

Hénková ; ilustrace: Jana M. Foltýnová. 

V Praze : Albatros, 2018. – 2. vyd. – 52 s. 

ISBN 978-80-00-05130-7 

 

Humorný příběh dvou nezbedných předškoláků s 

vtipem a nadsázkou zachycuje situace, kterých 

bychom mohli být svědkem v nejedné třídě mateřské 

školy.  


