1.
Kontrastní zvířátka
[Brno] : Barrister & Principal, [2018] -- 10 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7364-067-5
Sign.: S I 19940
Kontrastní zvířátka. 2
[Brno] : Barrister & Principal, [2019] -- 10 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7364-090-3
Sign.: S I 19941
zvířátka ; černobílé obrázky
Leporelo s kontrastními černobílými obrázky zvířátek určené nejmenším dětem.
https://katalog.npmk.cz/documents/476645
https://katalog.npmk.cz/documents/476646

2.
Bum bum tydlidum / Daniela Fischerová, Kristina Fingerland
Praha : Ivana Pecháčková - Meander, [2019] -- 18 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7558-103-7
Sign.: S I 19935
společné čtení
Obrázková kniha s veselými říkadly. Rytmická říkadla k předčítání nejmenším dětem
jsou hravá a mají vtip.
https://katalog.npmk.cz/documents/476587

3.
Tucet pohádek Vojtěcha Kubašty : 12 prostorových leporel plných příběhů /
Štěpánka Sekaninová ; ilustroval Vojtěch Kubašta -- První vydání
V Praze : pro nakladatelství Albatros v Praze ve společnosti Albatros Media a.s.
připravilo nakladatelství B4U Publishing, 2019 -- 12 svazků (každý 12
nečíslovaných stran) -- cze
ISBN 978-80-00-05627-2
Sign.: S I 19927
Dva rozhádaní motýlci, čtyři barevné pastelky, početná rodinka pěti prasátek, sedm
trpaslíků či devět kuželek a další a další hrdinové krátkých pohádek čekají na malé i
velké čtenáře v kouzelném boxu.
https://katalog.npmk.cz/documents/476511

1.
Tajemný kufr pana Benjamina : podle velmi pravdivého příběhu o Walteru
Benjaminovi / Pei-Yu Chang ; překlad: Lukáš Cohorna -- 1. vydání
Praha : Albatros, 2019 -- 41 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05601-2
Sign.: S III 8412
Benjamin, Walter, ; Fittko, Lisa, ; němečtí spisovatelé ; židovští spisovatelé ; němečtí
filozofové ; dobrodružné příběhy
Bohatě ilustrovaný příběh o významném německém spisovateli a filozofovi W.
Benjaminovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/476283

2.
Kouzelné pastelky / napsala Marcela Kotová ; ilustrovala Petra Vybíhalová -- 1.
vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 59 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4477-4
Sign.: S II 28059
čtení ; genetická metoda ; první čtení ; společné čtení
Krátké příběhy o Kačence a kouzelných pastelkách pomáhají začínajícím čtenářům při
prvním samostatném
čtení souvislého textu tištěného velkými písmeny.
https://katalog.npmk.cz/documents/476404

3.
Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce: (neboli o tom, Jak byl Jeremiáš
Bartoloměj Severýn Olsen znovu ustanoven právoplatným starostou
Sluníčkova, k veliké radosti všech obyvatel městečka, až na jednoho)/ napsal
STRID, Jakob Martin Strid; Přeložila Mai Fathi HAVRDOVÁ.
Praha: Presco Group, 2017. Ella & Max.
ISBN 978-80-87034-46-0.
Sign.: S III 8454
společné čtení; první čtení; příběhy o zvířátkách; dobrodružství
Kocourek Macík a slon Sebastián z přímořského městečka Sluníčkova nevěří svým
vlastním očím: na zahradě jim v noci vyrostla obrovská hruška. Skutečný zázrak přírody!
Zázrak..., až na to, že jim téměř povalila domek. Co s ní?
https://katalog.npmk.cz/documents/476618

1.
Legenda o Podkinovi Jednooušku / Kieran Larwood ; přeložila Petra Miketová;
V Praze: Albatros, 2019 -- cze
ISBN 978-80-00-05675-3.
anglické příběhy; publikace pro děti
příběhy o zvířátkách; dobrodružné příběhy; fantasy

Úvodní část trilogie o legendárních dobrodružstvích neohroženého králíka Podkina
Jednoouška, nejslavnějšího hrdiny v celých Pěti říších.
https://katalog.npmk.cz/documents/476447

2.
Poslední děti na Zemi a hrozba z vesmíru / Max Brallier a Douglas Holgate ; z
anglického originálu The last kids on Earth and the cosmic beyond přeložil Zdík
Dušek -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 265 stran -- cz
ISBN 978-80-253-4451-4
Sign.: S I 19846
Pokračování příběhů Jacka a jeho kamarádů se tentokrát odehrává první zimu po
apokalypse.
https://katalog.npmk.cz/documents/475941

3.
Hilda a Sofie / Hana Knopfová, ilustrovala Tereza Ščerbová. V Praze: Albatros,
2019 -- cze
ISBN 978-80-00-05667-8.
Sign.: S II 28098
české romány; dívčí romány; publikace pro děti
přátelství; publikace pro děti; šikana; nadváha
Dva prolínající se příběhy dvou naprosto odlišných dívek, které však mají jedno
společné - vnitřní samotu. Sofie sní o jediném: stát se primabalerínou. Hildu spolužačky
většinu času ignorují a ona ignoruje je. Má pár kilo navíc a je prostě třídní outsider.
Myslí si, že tak to taky zůstane. Jednoho dne se však osudy dívek protnou a změní jejich
životy.
https://katalog.npmk.cz/documents/476528

1.
Divočarka / Lene Kaaberbol ; přeložila Markéta Kliková. V Brně: CPress,
2019 -- cze
ISBN 978-80-264-2616-5.
Sign.: S II 28044
dánské příběhy; fantasy příběhy; příběhy pro děti
magie; dívčí hrdinka; přátelství; odvaha
Třetí pokračování fantasy příběh o dvanáctileté dívce Kláře, přátelství a lásce ke
zvířatům. Kniha volně navazuje na předchozí díly Zkouška ohněm a Poselství
poštolky.
https://katalog.npmk.cz/documents/476336

2.
iPohádka / Karel Kovy Kovář -- 1. vydání
V Brně : BizBooks, 2019 -- 180 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0901-1
Sign.: S II 28069
Veselá moderní pohádka o tom, co se stane, když se pohádkové království připojí k
internetu.
https://katalog.npmk.cz/documents/476434

3.
Frida Kahlo: ilustrovaný životopis. / napsala María Hesse ; překlad: Adéla
Ščurková -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 32 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-264-2713-1
Sign.: S III 8359
malířství; dějiny dvacátého století; biografie; autorské knihy
malířka ;Kahlo, Frida,
Autorka životopisu se snaží vykreslit slavnou mexickou malířku vykreslit pomocí
slov, útržků dopisů a působivých ilustrací. Čtenář se tak seznámí nejen s osudy
samotné malířky, ale i s osobnostmi, se kterými se setkala a přátelila, jako např. její
manžel malíř Diego Rivera, Andé Breton, Lev Trockij a další.
https://katalog.npmk.cz/documents/475879

1.
Kronika nacismu : komiksový příběh nacismu od jeho zrodu po pád / Zdeněk
Ležák, Jakub Dušek -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 99 stran, 60 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-266-1449-4
Sign.: S III 8401
dějiny dvacátého století ; rasismus ; fašismus ; holocaust, 1939-1945 ; národnostní
menšiny ; národnostní otázka ; od 1945
Kniha je rozdělena na seriózně psanou textovou a sarkasticky psanou komiksovou část.
V textové sledujeme vznik a vývoj fašistických hnutí od jejich počátků až po konec
druhé světové války.
https://katalog.npmk.cz/documents/476232

2.
Jóga pro děti s hravou angličtinou : vesmírné dobrodružství / napsala Tereza
Dědková ; ilustrovala Karolina
Shipstead -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 75 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-253-4470-5
Sign.: S III 8432
tělesná výchova ; slovní zásoba ; angličtina ; jóga ; dítě a jeho tělo
Příručka na téma vesmírného dobrodružství, při kterém si děti procvičí jógu a naučí se i
pár anglických slovíček. Na cestu do vesmíru se mohou s dětmi vydat i dospělí.
Průvodcem jim budou zvířátka, která ukáží, jak si opatřit raketu anebo létající koberec,
když dojde v raketě benzín a spoustu dalších činností, při nichž si
protáhnou tělo.
https://katalog.npmk.cz/documents/476433

3.
Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů o zvířatech / Maja Säfströmová ;
přeložila Kateřina Stupková -- 1.vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05578-7
Sign.: S I 19802
přírodopis ; zoologie ; člověk a příroda
Věděli jste, že chobotnice má tři srdce? Že pštros neumí couvat? Že včely nikdy nespí?
Nebo že se tučňáci smějou, když je někdo lechtá? Tato a mnohá další fascinující fakta
ze zvířecí říše podaná s vtipem a lehkostí najdete v bohatě ilustrované knížce od
populární švédské umělkyně. Setkala se s velkým ohlasem po celém světě, zaslouženě
také získala mnohá ocenění a práva na její vydání byla prodána do téměř dvaceti zemí.
https://katalog.npmk.cz/documents/475606

