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První stupeň ZŠ
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

Radio boy / Christian O'Connell ; ilustroval Rob
Biddulph ; přeložila Anna Vrbová.
Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 365 s.
ISBN 978-80-7549-621-8
Spike je na první pohled obyčejný kluk, ve skutečnosti
oblíbený DJ nejlepšího rádia všech dob. Když dostane
Spike výpověď v nemocničním rádiu, rozhodne se s
pomocí kamarádů Artieho a Holly vybudovat v zahradní
kůlně vlastní rozhlasové studio. Chce však zůstat v utajení, a tak začne vysílat
pod pseudonymem Radio Boy. Týdny plynou a z Radio Boye se stává hvězda.
Spikovi však sláva stoupne do hlavy a zajde příliš daleko: veřejně zostudí
ředitele školy, ten neváhá a na jeho hlavu vypíše odměnu.

Trable s tátou / Jana Klimentová ; ilustrovala Marie
Urbánková.
Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 108 s.
ISBN 978-80-7549-651-5
Příběh o rozchodu rodičů očima desetileté Markétky.

Fotbaláci. Záhada usínajících rozhodčích /
Roberto Santiago ; ilustrace Enrique Lorenzo ; přeložila
Romana Bičíková.
Brno : Host, 2018 – 1. vyd. – 294 s.
ISBN 978-80-7577-633-4
První díl detektivní série z fotbalového prostředí.

Kepler62. Kniha třetí, Cesta / Timo Parvela,
Bjørn Sortland, Pasi Pitkänen ; přeložili Michal Švec a
Jitka Jindřišková.
Brno : Host, 2018 – 1. vyd. – 148 s.
ISBN 978-80-7577-548-1
Třetí část napínavé šestidílné finsko-norské série
vesmírného dobrodružství z budoucnosti. Raketoplán
startuje do vesmíru. Na jeho palubě je hrstka vyvolených dětí z celého světa,
které byly vybrány k účasti na nebezpečné expedici do planetární soustavy
Kepler62. Jejich první zastávkou je kosmická stanice na oběžné dráze Země.
Třináctiletý Ari se stará o mladšího bratra Joniho a pátrá po ztracené kamarádce
Marii. Roste v něm totiž podezření, že dospělí účastníkům výpravy něco
zásadního tají.

