1.
Uspávanky a vstávanky / Daniela Fischerová, Marie Štumpfová
Praha : Meander, [2019] -- 18 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7558-102-0
Sign.: S I 19936
Edice:Repolelo
společné čtení ; rodiče a děti
Je dobré mít malé rituály, které usínání i buzení zpříjemní. Můžete je říkat, šeptat,
zpívat, jak je libo. Sami znáte svoje děti nejlíp a vyberete jim říkanky pro jejich povahu a
věk. Jsou to důležité chvilky, které ovlivní noc i následující den.
https://katalog.npmk.cz/documents/476588

2. Ohou! Kolik má kdo nohou / Petr Stančík, David Böhm, Jiří Franta
[Praha] : Meander, [2019] -- 18 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7558-076-4
Sign.: S I 19938
počítání
Knížka hravou formou pomocí veršů a ilustrací vede děti k přemýšlení o vztazích mezi
čísly a světem kolem nás. Leporelo s básničkami o nohách, nožkách i nožičkách pro
každé číslo od nuly do deseti a ještě navíc sto, s veselými ilustracemi podněcujícími
dětskou fantazii a smysl pro humor.
https://katalog.npmk.cz/documents/476590

3. Já do lesa nepojedu ; Náš kocourek / ilustrovala Olga Ptáčková ; [verše Náš
kocourek] Josef Václav Sládek -2. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 12 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05443-8
Sign.: S I 19863
jazyk a jazyková komunikace
Obrázkové leporelo obsahuje českou lidovou písničku a veselou básničku o kocourkovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/4761653.

1.
Pan Jezevec a paní Liška. První setkání / Brigitte Luciani a Eve Tharlet ; přeložila
Helena Vosecká – První vydání
V Praze : Egmont, 2019 -- 32 stran -- cze
ISBN 978-80-252-4749-5
Sign.: S III 8439
příběhy o zvířátkách ; kamarádství
Komiksové příhody jedné liščí a jezevčí rodinky, kteří bydlí pospolu. Když některá
zvířata přijdou o svou noru, s klidem se zabydlí v domě někoho jiného. To přesně se
stalo jezevčí rodince! Až dosud spokojeně bydleli ve svém doupěti pod velkým
ořešákem, když se u nich najednou objevila liška s malou lištičkou.
https://katalog.npmk.cz/documents/476488

2. Pohádky ze sluneční zahrádky / Jana Jakubíčková ; ilustrovala Andrea
Popprová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 55 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4472-9
Sign.: S II 28061
společné čtení ; první čtení
Sedm pohádkových příběhů určených pro společné střídavé čtení rodičů a dětí. Krátké
pasáže s větším písmem jsou určené k samostatnému čtení dětí, zbytek textu je určen
rodičům.
https://katalog.npmk.cz/documents/476407

3. Myší knížka / Petr Chudožilov ; ilustrace Zuzana Bočkayová Bruncková -- 1.
vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 91 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05661-6
Sign.: S II 28079
druhé čtení ; příběhy o zvířátkách
Poetická knížka o malé myšce Charlotte, jež svou drzostí dovádí člověčího kamaráda
často doslova k zoufalství.
https://katalog.npmk.cz/documents/476481

1.
Neviditelný Vítek / Astrid Franková ; ilustrovala Regina Kehnová ; z německého
originálu Uli Unsichtbar přeložila Anna Skryjová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 88 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05668-5
Sign.: S II 28082
příběhy o dětech ; dětský kolektiv ; šikana
Začátek v nové škole nebyl pro Vítka právě nejlepší. Příběh o šikaně ve škole.
https://katalog.npmk.cz/documents/476485

2.
Horká & Stopa, detektivní kancelář. Případy šité horkou jehlou / Philip Ardagh
; ilustrovala Elissa Elwick ; přeložila Kristýna Wanková -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 143 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05641-8
Sign.: S I 19897
dívčí hrdinka ; příběhy o dětech a zvířátkách ; humorné příběhy
Tři krátké příběhy ze série veselých případů detektivní kanceláře Horká & Stopa, která
řeší zločiny hlava nehlava.
https://katalog.npmk.cz/documents/476361

3.
Baba Jaga a další ruské pohádky / z ruských originálů obsažených ve sbírce A.N.
Afanasjeva Narodnyje russkije skazki přeložil Václav Štefek ; ilustrovala Olga
Zakis -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 277 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4456-9
Sign.: S II 28095
Nový překlad klasických ruských pohádek. Národní pohádky patří do světového
literárního fondu a ty ruské se řadí mezi nejkrásnější. Baba Jaga, Kostěj Nesmrtelný,
Žabka carevna, Krásná Vasilisa a mnoho dalších lidových příběhů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476528

1.
Hororová čítanka. I. díl / vykládá Jan Nejedlý ; kreslí Jaromír Plachý – 1. vydání
Praha : Meander, 2019 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-7558-078-8
Sign.: S I 19937
strašidelné příběhy
Sbírka téměř čtyřiceti strašidelných, hororových a především legračních příběhů s
odpovídajícími krvavými kresbami. Převyprávěné historky pocházejí především z dětské
lidové tvořivosti, ale i z autorských zdrojů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476589

2.
Srdcerváči. Kniha druhá / Alice Osemanová ; přeložila Romana Bičíková -- 1.
vydání
V Praze : CooBoo, 2019 -- 302 stran, 17 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7544-904-7
Sign.: S II 28101
sexuální chování ; dospívající chlapci ; homosexualita ; bisexualita
Nick a Charlie jsou nejlepší kamarádi. Nick ví, že je Charlie gay, a Charlie si je jistý, že Nick
není. Ale láska dovede překvapit a Nick tak přijde na spoustu věcí o svých přátelích, o své
rodině a i o sobě samotném.
https://katalog.npmk.cz/documents/476542

3.
Americký road trip / Patrick Flores-Scott ; přeložila Zuzana Bičíková -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2019 -- 326 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-814-9
Sign.: S I 19891
dospívání ; psychická nemoc
Na cestu za lepšími zítřky se vydávají sourozenci Xochitl, Teo a Manny. Příběh o zoufalé
snaze pomoci blízkému člověku postiženému traumatem z vojenských operací v Iráku.
https://katalog.npmk.cz/documents/476331

1.
Já a svět : zábavná infografika pro děti / Mireia Triusová, Joana Casalová ;
překlad: Jitka Schmidtová -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 63 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2661-5
Sign.: S III 8409
vlastivěda ; Česko ; regionální zeměpis ; všeobecnosti a zajímavosti ; grafika ; schéma
Holčička Eliška vypráví o svém životě v České republice, její povídání ale doplňují také
barevné a názorné infografiky. Díky nim se malí čtenáři dozví, jak žijí děti jinde na světě.
https://katalog.npmk.cz/documents/476274

2.
Kapky na kameni : 50 příběhů českých a slovenských rebelek / Gabriela Futová,
Lucie Jarkovská, Monika Kapráliková, Monika Kompaníková, Hana Krutílková, Klára
Kubíčková, Kamila Musilová, Veronika Šikulová, Zuzana Štelbaská ; překlady
slovenských textů do češtiny Martin Herodek -- První české vydání
Praha : Albatros, [2019] -- 217 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05673-9
Sign.: S III 8362
Česko ; Slovensko ; člověk a společnost ; významné osobnosti ; ženy ; 19.-21. století
Příběhy padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice. Nenápadné, ale
vytrvalé rebelky, bojovaly za práva žen, snažily se uplatnit v umění, sportu nebo ve vědě.
Některé z nich používaly i opravdové zbraně, ale většina z nich jen svůj hlas, um, ytrvalost
a lásku ke své zemi. Některé známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši
pozornost, protože jako kapky na anotace.
https://katalog.npmk.cz/documents/475892

3.
Vzhůru do světa / Alastair Humphreys ; ilustroval Kevin Ward ; přeložila Tereza
Schlöglová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 89 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05510-7
Sign.: S III 8373
cestovatelé ; dobrodruzi ; objevitelé ; objevné cesty
Bohatě ilustrovaná publikace přibližuje dvacet dobrodružných výprav odvážných
cestovatelů po různých místech světa. Autor představuje cesty pozoruhodných
dobrodruhů, kteří žili v časovém rozpětí 700 let. Jsou mezi nimi slavní i neznámí, kteří se
vydali napříč kontinenty na kole, pěšky, na velbloudu, na lyžích, v kolečkovém křesle,
letadlem, v kajaku, horkovzdušném balonu, kosmické lodi...
https://katalog.npmk.cz/documents/475926

