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leporela; poezie pro děti; publikace pro děti

 

Prostorová publikace v podobě vláčku. Cestou na návštěvu k pratetě si děti

projdou celý vlak, od čumáčku až po ocásek. Veršovaný průvodce vlakem.

ŽÁČEK, Jiří. 2. vydání. Ilustroval Jitka PETROVÁ. Praha: Albatros, 2019. ISBN

978-80-00-05644-9.

 

MALÝ, Radek.  Ilustrovala Tereza VOSTRADOVSKÁ. Praha: František Havlůj -

Běžíliška, 2018. ISBN 978-80-907052-4-1.

Na procházce ve vlaku

NEMAN, Miroslav. 2. vydání. Ilustroval Helena ZMATLÍKOVÁ, přeložil Josef

BRUKNER. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05642-5.

slovenská poezie; říkadla; leporela; publikace pro dět; ipříběhy o zvířátkách

 

Veršování o myšce sportovkyni v knížce s kartonovými listy. Myška ve své
vášni pro atletiku zapomene na opatrnost a skončí v žaludku mlsného kocoura.

O odvážném  autíčku

leporela; česká poezie; obrazová publikace; publikace pro děti

 

Veršovaný příběh o malém žlutém autíčku pro nejmenší cestovatele. Společně
s malým žlutým autíčkem projedeme celý svět. Lesy, hory, moře, pouště i louky,

autíčko se ničeho nezalekne a po výletě nás zase spolehlivě doveze domů. 

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny J. A. Komenského.

Dotazy  na  informace  o  dalších  nových  knihách  směřujte na  email

vanickova@npmk.cz, žádosti o řešerše na email reserse@npmk.cz
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Moderní myš

Dobrodružství broučka Sluníčka

KUBAŠTA, Vojtěch.  V Praze: pro nakladatelství Albatros v Praze ve společnosti

Albatros Media a.s. připravilo nakladatelství B4U Publishing, 2019. ISBN 978-80-

00-05562-6.
leporela; obrazová publikace; autorská ilustrovaná kniha; publikace pro děti;

příběhy pro nejmenší; dítě a svět; příběhy o zvířátkách

 

Příběhy neposedného broučka Sluníčka a jeho přátel z lesa. Hmyzí klouček

Sluníček si musí poradit s vylomeninami svého kamaráda vrabčáka, zachraňuje

polámaného mravenečka a také je úspěšným principálem cirkusu pod vysokou

jedlí.



 

Červené klubíčko

české příběhy; publikace pro dět; příběhy o dětech; strach; překonání; sourozenci

 

Tajuplný příběh s celostránkovými ilustracemi o putování dvojčat Mii a Maxe za

ztracenou babičkou. Na některých stránkách se děti mohou hledáním samy 

zapojit do příběhu. Ztratila se? Byla unesena? Děti se náležitě vyzbrojí na cestu a

nechají se vést červeným klubíčkem do setmělého lesa.

HEJDOVÁ, Irena.  Ilustroval Kateřina "Ktaiwanita" BAŽANTOVÁ. V Praze: Albatros,

2019. ISBN 978-80-00-05645-6.

PILÁTOVÁ, Markéta. Ilustroval Daniel MICHALÍK. Praha: Meander, 2018. Modrý
slon, 127. svazek. ISBN 978-80-7558-036-8.

české příběhy; publikace pro děti; společné čtení; origami; umění a kultura

 

Malý skřítek Pepíno má zvláštní nadání – díky papírovým skládačkám dokáže 

pomoci lidem i zvířatům tak, jak by to nikdo nečekal! Každá kapitola knihy je

věnovaná jedné papírové origami skládačce.  Obsahuje návody na skládání.

Kdo hledá, najde

SUNKOVÁ, Lucie.  V Praze: 65. pole, 2018. Políčko, svazek 18. ISBN 978-80-

88268-01-7.

dějiny; komiksy; pověsti; publikace pro děti; architektonické památky; kulturní
památky; 1. stupeň ZŠ; pragensie; člověk a společnost

 

Veverka s Myškou jsou zvědavé a hubaté kamarádky. Vydaly se za babičkou do 

Prahy a krásy města objevují s cestovní kanceláří pana Havrana.  Komiks vycházel

v letech 2014-2015 na pokračování v časopise Čtyřlístek. Knižní vydání je

upravané a doplněné.
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Papírový Pepíno

Veverka a myška v Praze

MAREŠOVÁ, Jarmila. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05374-5.

české příběhy; publikace pro děti; autorské knihy; společné čtení;  dítě a jeho

psychika

Holub Šedopírko, bydlící na půdě pětipatrového domu  vypráví příběh Červeného

medvídka. Ten skončil jednoho dne odložený na půdě domu.  Jednoho dne se

rozhodl a odhodlaně se vydal do velikého neznámého světa, z výšky hlídán

Šedopírkem.
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české příběhy; publikace pro děti

 

Příběh tří kamarádek, Ely, Báry a Míši, kterým se společně s kouzelnou kočkou

Fabiolou podaří vyřešit dávnou záhadu z minulosti. Majitelka Fabioly, osamělá  paní
Ládvíková, se s děvčaty sblíží a vypráví jim svůj příběh. Po nálezu starých dopisů,

jež psal před mnoha lety ctitel paní Ládvíkové, se dozvídají o podivném zmizení
dávné lásky ještě více. 

HLAVINKOVÁ, Lucie.  Ilustroval MILA. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-

00-05599-2.

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola

finské romány; publikace pro dětihumorné vyprávění; příběhy o dětech

 

Život obyčejné současné rodiny se zničehonič obrání vzhůru nohama, když se  u

nich jednoho dne objeví vlasatá příšera , nová chůva  jejich tří dětí. Zábavný,

humorný a lehce strašidelný příběh dává vzpomenout na knihy Roaalda Dahla či

Astrid Lindgrenové.

TOLONEN, Tuutikki. Ilustroval Pasi PITKÄNEN, přeložil Alžběta ŠTOLLOVÁ.

Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1335-2.

Záhada dračího klíče

ŠLIK, Petr Hugo. Ilustroval Petr MORKES. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-

80-00-05582-4.
české básně; dobrodružné příběhy; publikace pro dětipříběhy o dětech;

příběhy detektivní
 

Další dobrodružný příběh kamarádů Vojty, Jindry a Terezy, kteří při řešení série

vloupání odhalují tajemnou minulost Klárova.
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Strašidelná chůva

Bouřňákův ostrov

FDOYLE, Catherine. I. vydání. Přeložil Zdeněk HUML. V Praze: Albatros, 2019.

ISBN 978-80-00-05658-6.
irské romány (anglicky); fantasy romány; publikace pro děti; magie

 

Jednou za generaci si ostrov vybere nového strážce bouří. Jeho posláním je 

chránit ostrov před prastarou temnou magií. Začátek fantasy série. 
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italské romány; fantasy romány; publikace pro děti; přátelství; dobrodružství; kouzla

 

Uprostřed válečné vřavy se jedenáctiletý Garry Hop vydává na nebezpečnou cestu

na kouzelný Hunský ostrov, aby přivezl léčivé byliny pro svou umírající matku. Je

válka. Znepřátelené rody Verontů a Fiderbů bojují již dva roky o bohatství Hunského

ostrova. Válka přinesla bídu a nemoci, které sužují lid, včetně Garryho matky,

léčitelky. Garry se rozhodne najít mudrce Bandea Gropia, který jediný zná složení
tajemství lchymistických bylin rostoucích v hunských lesích. Do cesty se mu však

nečekaně připlete Alina z rodu Fiderbů.

WITCHER, Moony. Garry Hop. Přeložil Sarah BARONI. V Praze: Fragment, 2019.

ISBN 978-80-253-4285-5.

Garry Hop a ostrov zázraků

anglické romány; fantasy romány; publikace pro mládež
 

Dobrodružný příběh odvážné dívky Mily, která se společně s mágem Runem vydá
osvobodit svého bratra na magický ostrov Thule, uvězněný věčnou zimou. Příběh

vypráví o statečné dívce Mile, která žila se svými sourozenci v zemi, kam přišla zima,

ale nikdy z ní nechtěla odejít. Lidé již více než pět let strádali a trpěli zimou.

Freddie Mercury

populární hudba; biografie; autorská ilustrovaná kniha; rockoví zpěváci

 

Ilustrovaná biografie vás provede životem frontmana skupiny Queen Freddiho

Mercuryho od jeho narození na Zanzibaru, přes světová pódia a nespoutané večírky

až po boj s tehdy ještě neznámou nemocí AIDS.
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Až přejde zima

HARGRAVE, Kiran Millwood. Až přejde zima. Přeložil Kryštof HEROLD. V Praze:

Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-4331-9.

CASAS, Alfonso. Freddie Mercury: ilustrovaný životopis. Přeložil Adéla ŠČURKOVÁ.

V Brně: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2774-2.
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Z chýší do mrkodrapů

dějiny; architektura; populárně-naučné publikace; obrazové publikace; publikace pro

dětiumění a kultura; člověk a společnost; stavební památky; stavební sloh

 

Průřez dějinami stavitelství od prvních obydlí až po současnou architekturu. Publikace

stručně přibližuje charakteristické rysy předních historických i moderních 

 architektonických slohů na základě významných staveb, zachycených na kresbách. 

V závěru časová osa "rychlopřehledu" dějin architekturya slovníček pojmů.

PAXMANN, Christine. Z chýší do mrakodrapů: historie architektury pro děti. Ilustroval

Anne IBELINGS, přeložil Hana VAŠKOVÁ. V Brně: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-

2773-5.

STUART, Colin. Rychlost svitu hvězd. Ilustroval Ximo ABADÍA, přeložil Alžběta

FRANKOVÁ. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05546-6.
fyzika; fyzikální vědy; populárně-naučné publikace; obrazové publikace; publikace pro

dětičlověk a příroda; vesmír; astrofyzika; fyzikální zákon; zvuk; světlo

 

Publikace  představuje krásu vesmíru a pomocí fyziky vysvětluje jeho vnitřní
mechanismy. Vstupte do téměř nadpřirozeného světa vybuchujících hvězd a

neviditelných paprsků, představte si zvuk sonaru, objevte, jakou rychlostí putuje

světlo, a žasněte nad všemi divy vesmíru v ilustrovaném průvodci. 

Hurá do galerie

výtvarné umění; výtvarná výchova; kultura; dílo; populárně-naučné publikace;

publikace pro dětiumění a kultura

 

Obrazová příručka pro malé zvědavce odhaluje mnohá tajemství kolem galerijních a

muzejních sbírek a lidí kolem nich, od umělců přes kurátory až k samotným

návštěvníkům. V závěru publikace naleznete: Přehled uměleckých slohů, časovou

osu výtvarných děl použitých v knize a mapy galerií v ČR a Evropě.
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Rychlost svitu hvězd

PITROVÁ, Pavlína. Hurá do galerie: průvodce světem výtvarného umění pro děti.

Ilustroval Kateřina PERGLOVÁ. V Praze: Fragment, 2019. ISBN 978-80-253-4333-3.
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