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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 

 

 
 

 

Pán a vrabec = The man and the sparrow / Marka 

Míková ; ilustroval Nikkarin ; do angličtiny přeložil 

Brian Paul Kenety. 

Praha : Argo, 2017. – 1. vyd. – 62 s. 

ISBN 978-80-257-2273-2 

 

Hlavním bezejmenným hrdinou příběhu je pán. Žije 

osaměle v domku se zahradou a celý den cosi pilně píše 

na počítači. Když se jednoho dne pod střechou domku 

uhnízdí vrabec, pán se zaraduje: konečně má kamaráda. Brzy se seznámí také se 

sousedkou a jejím šestiletým synem. Jednoho dne ho sousedka poprosí, jestli by 

jí syna nepohlídal. A tak ti dva společně stráví den a kluk se skamarádí s 

vrabcem. Jenže pak události naberou rychlý, nečekaný spád - kluk onemocní a 

nedlouho poté vrabec zmizí. Pán má plnou hlavu otázek. Poetický příběh o 

přátelství osamělého pána, vrabce a šestiletého kluka. Bilingvní, anglicko-česká, 

kniha, jejíž součástí jsou komiksové dvoustrany se samostatnými epizodami ze 

života tří hlavních postav. 

 

 

 

 

Salvatore / Nicolas de Crécy ; přeložil Richard 

Podaný. 

Praha : Meander, 2017 – 1. vyd. – 220 s.  

ISBN 978-80-7558-033-7 

 

Na jedné straně tu máme malého, lehce frustrovaného 

psa, který je velmi šikovným automechanikem, ačkoli 

zákazníky v lásce příliš nemá. Svůj um využívá k 
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jedinému cíli - získat prostředky a vytvořit sofistikované vozidlo, které ho 

doveze za jeho milovanou láskou Julií, co před lety odjela do Ameriky. Na 

druhé straně je zde krátkozraká prasnice, jež právě po návštěvě autoservisu 

porodila 13 malých selátek, ale jedno z nich se ztratilo v ulicích Paříže. Své 

veškeré síly se snaží upnout k tomu, aby nakrmila svá mláďata, ale postupem 

času se jedinou prioritou stává nalezení ztraceného syna. Sny a úkoly obou 

zvířat, Salvatora i Amandiny, se stávají zamotaným dobrodružstvím (v druhém 

případě i detektivní prací), které není chudé na groteskní situace a které autor 

mnohdy využívá jakožto aktuální ironický komentář či satirickou glosu k 

současné společnosti. Satirická komiksová bajka o dvou zvířatech a jejich 

hledání. 

 

 

 

 

 

Strašidlování na Vinohradech a okolí s 

letmými dotyky Žižkova / napsali Pavel 

Vrána a Jiří Žáček ; nakreslil J.F. Palme. 

Pečky : Edice X, 2017 – 1. vyd. – 94 s. 

ISBN 978-80-88001-20-1 

 

Povídky o svérázných strašidlech z Vinohrad. 

V knížce se seznámíme s žižkovskými a 

vinohradskými strašidly, která jsou rozdělena na různé druhy podle toho, kde 

žijí a jak se chovají. Například na Vyšehradě Skalníci, u břehů Vltavy Vodní 

Pakáž a také Tajtrdlíci a nebo Trpajzlíci. Příběhy hrůzostrašné, veselé i poučné. 

 

 

 

 

Brouk Řehořík / Vladimir Tumanov ; ilustroval 

Alperen Kahraman ; přeložila Klára Kolinská. 

Praha : Argo, 2017. – 1. vyd. – 172 s. 

ISBN 978-80-257-2058-5 
 

Humorné dobrodružství je parodií na Proměnu Franze 

Kafky. Příběh je ale srozumitelný i dětem, které se se 

známou povídkou dosud nesetkaly. Malý Řehořík 

Švábík se jednoho rána probudí a zjistí, že se proměnil 

v brouka. Na rozdíl od Řehoře Samsy z Kafkovy 

povídky ho tahle proměna nijak nesouží, naopak 



okamžitě dostane bezpočet nápadů, jak své mrňavosti využít a ještě si přitom 

užít spoustu legrace. Ve vymýšlení kanadských žertíků mu vydatně pomáhají 

kamarádi - dvojčata Jenda a Čenda. Nejde jim ale jen o zábavu, kamarádi také 

chtějí pomoci Řehoříkovu tátovi získat licenci na provozování obchodu s 

vysavači, kterou mu zkorumpovaná městská rada nechce bez úplatku vydat. 

Brouk Řehořík proto nepozorovaně vnikne do zasedací místnosti rady. To, co 

tam vyslechne, je však ještě mnohem strašlivější než úplatkářství. Nepoctiví 

radní totiž zrovna probírají, jak vyhrát blížící se volby. Řehořík a dvojčata 

pochopí, že oni jediní můžou podlý plán radních zhatit. A nebyli by to tihle 

šprýmaři, kdyby si pro každého člena rady nevymysleli zcela originální způsob, 

jak jej zesměšnit a jeho nepoctivost odhalit před veřejností. 

 

 

 
 

 

Warren XIII. a Vševidoucí oko / napsala 

Tania del Rio ; ilustroval a graficky upravil Will 

Staehle ; přeložila Barbora Punge Puchalská. 

V Praze : Paseka, 2017. – 1. vyd. – 216 s. 

ISBN 978-80-7432-720-9 
 

Hlavní hrdina Warren XIII. by se mohl zdát být ve 

vynikající životní pozici jakožto dědic starobylého 

hotelu s potenciálem velkého bohatství. Ovšem to 

by nesměl zatím být jen dvanáctiletým klukem, za kterého rozhodují ostatní. 

Správce dědictví - líný a nepříliš bystrý Warrenův strýček Rupert s velmi 

nepříjemnou manželkou Annakondou, zlou ženštinou skrývající své pravé temné 

já. Warren je jakýmsi klukem pro všechno a stará se o chod hotelu. Budova je to 

nevšední, plná podivností a záhad a navíc by někde měla skrývat vzácný poklad 

tzv. Vševidoucí oko. Prokutat se všemi záhadami, nástrahami a kouzly nebude 

jednoduché a vlastně dost často se bude hrát i o život. Warren se však nehodlá 

vzdát a nebezpečnými chodbičkami hotelu se strašidelným ovzduším hodlá 

nakonec dospět ke zdárnému cíli. Úvodní díl výjimečné dobrodružně-fantaskní 

řady nejen pro děti a mládež. V barvitém hororově laděném dobrodružství 

poutavě a čtivě souzní jak dobrý příběh, tak skvělé výtvarné zpracování na 

hranici beletrie a komiksu. 


