1.
Polámal se mraveneček / Josef Kožíšek ; nakreslil Ondřej Sekora -- 17. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 12 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05086-7
Sign.: S I 19923
Leporelo obsahuje známou veršovanou pohádku o nemocném mravenečkovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/476495
2.
Kozí pohádka / Věra Provazníková, Helena Zmatlíková -- 5. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 12 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05649-4
Sign.: S I 19916
příběhy o zvířátkách ; příběhy s ponaučením
Převyprávění známé pohádky o sedmi kůzlátkách a zlém vlkovi do veršované
podoby s bohatým ilustračním doprovodem.
https://katalog.npmk.cz/documents/476444
3.
Modrý tučňák / Petr Horáček ; z anglického originálu Blue penguin přeložila
Martina Waclawičová -- 1. vydání -V Praze : Albatros, 2019 -- 31 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05664-7
Sign.: S III 8450
dítě a jeho psychika ; jinakost ; kamarádství ; příběh s ponaučením ; příběhy o
zvířátkách
Obrázkový příběh o opuštěném modrém tučňákovi, který hledal a nakonec
i našel přátele.
https://katalog.npmk.cz/documents/476538
4.
Motýl, který neuměl létat / Aneta Františka Holasová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 12 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05199-4
Sign.: S I 19919
společné čtení ; příroda ; bourec morušový ; hedvábí
Humorné a poučné leporelo o bourci morušovém a o tom, jak se dělá hedvábí.
https://katalog.npmk.cz/documents/476479

1.
Cvoček a pan Márinka / napsala Marie Kšajtová ; ilustroval Gabriel Filcík -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 66 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4324-1
Sign.: S I 19869
společné čtení ; první čtení ; příběhy o psech
Krásné vyprávění o tom, jak důležité jsou v našich životech láska, přátelství a věrnost.
https://katalog.npmk.cz/documents/476214
2.
Vílí pohádky / Darina Dyntarová ; ilustrovala Andrea Popprová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 78 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4275-6
Sign.: S II 28042
víla ; nadpřirozené bytosti
Pohádkové vyprávění o lesní víle, která pomáhá nejen ostatním tvorům v lese,
ale i své kolegyni - luční víle.
https://katalog.npmk.cz/documents/476322
3.
Půlnoční kocourek / Sonja Danowski ; překlad: Ivana Cohornová Jankovičová
-- 1. vydání-- Brno : Edika, 2019 -- 40 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1436-4
Sign.: S III 8346
dítě a jeho psychika ; společné čtení ; příběhy o dětech a zvířátkách
Příběh o chlapci Toníkovi, který udělá všechno proto, aby se kočičky
v místním útulku měly dobře.
4.
Nejznámější přísloví / napsala Marie Tetourová ; ilustroval Antonín Šplíchal
-- 2. vydání -- V Praze : Fragment, 2019 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4478-1
Sign.: S III 8430
čtení ; genetická metoda čtení ; přísloví a rčení
Krátké příběhy pro začínající čtenáře seznamující s příslovími. Některá slova
v textu jsou nahrazena obrázky.
https://katalog.npmk.cz/documents/476401

1.
Dobrodružství v Zemi nikoho / Foglar ; ilustroval Jindřich Janíček -- 6. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 270 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05681-4
Sign.: S II 28064
kamarádství ; příběhy o chlapcích ; napětí ; pátrání ; pobyt v přírodě
Vyprávění o dvou kamarádech z města, kteří náhodou přijdou na stopu
tajemství. Kamarádi Vláďa a Vincek zachytí stopu dvou kluků, kteří jdou za něčím
velmi důležitým, tajemným a hlavně nebezpečným. Po dlouhém pátrání se
dostanou do opuštěného kraje za městem. Právě zde se odehrává jádro příběhu,
který je plný zvláštních objevů a dobrodružství.
https://katalog.npmk.cz/documents/476412

2.
Stateční kapitáni / Rudyard Kipling ; ilustroval Zdeněk Burian ; přeložil David
Petrů -- 1. vydání tohoto překladu, celkově 7. vydání v češtině
V Praze : Albatros, 2019 -- 219 stran, 19 nečíslovaných listů obrazových příloh -cze
ISBN 978-80-00-05634-0
Sign.: S II 28024
příběhy o dětech ; mořeplavba ; dospívání
Život na rybářské lodi mezi dobrosrdečnými, i když trochu drsnými námořníky
změní rozmazleného Harveyho ve správného kluka.
https://katalog.npmk.cz/documents/476255

3.
Bartolomějové / Dagmar Lhotová ; ilustroval Jindřich Kovařík, -- 2. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 108 stran – cze
ISBN 978-80-00-05643-2
Sign.: S III 8423
kamarádství ; chlapci ; rodinné vztahy ; příběhy o dětech
Zítra má Bartoloměj narozeniny. Jeho jediným přáním je mít bratra, se kterým
by zažíval ta nejlepší dobrodružství na světě.
https://katalog.npmk.cz/documents/476357

1.
České dějiny očima Psa : co bylo to bylo/ Martina Drijverová. 2 -- 3. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 101 stran – cze
ISBN 978-80-00-05552-7
Sign.: S I 19794
dějiny ; Česko ; člověk a společnost ; příběhy o psech ; historické příběhy ;
historické osobnosti
Pes nejstarší českou historii až do patnáctého století už okomentoval ve své
první knížce. V této pak svěže pokračuje až do vzniku Československé
republiky. Projděte se s ním stoletími a věřte mu. Vždyť Pes žil s lidmi
odjakživa, a tak je dobře zná!
https://katalog.npmk.cz/documents/475570

2.
České dějiny podle kata Mydláře / Martina Drijverová ; ilustrace: Vojtěch
Otčenášek -- 1. vydání -- V Brně : Edika, 2019 -- 99 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1474-6
Sign.: S I 19907
dějiny novověku ; Mydlář, Jan, ; Česko ; člověk a jeho svět ; 16.-17. století ;
1601-1635
Prostřednictvím fiktivního vyprávění historické postavy kata Jana Mydláře
nahlédnou čtenáři do těžkých dob po bitvě na Bílé hoře. Seznámí se i s
příběhem a tragickým koncem dvaceti sedmi českých pánů. V napínavém
příběhu se dovíte mnoho o české historii, o době v rozmezí let 1601 -1635.
https://katalog.npmk.cz/documents/476397

3.
Luna. Prokleté město / Élodie Tirel ; překlad: Hana Marsault -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 235 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2671
Sign.: S I 19873
dobrodružství
Osudy dvanáctileté Luny, stříbrné elfky, která díky nepříznivým okolnostem
v sobě objeví nečekané magické schopnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/476235

1.
Rozjeď to! : úžasná vozítka domácí výroby pro mladé konstruktéry /
Radek Chajda -- 1. vydání -- V Brně : Edika, 2019 -- 79 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1465-4
Sign.: S II 28003
fyzika ; technika ; člověk a příroda ; technické projekty ; fyzikální pokusy ;
dopravní stroje
Příručka přináší 50 projektů na téma pohybu. Ukazuje čtenářům, jak
jednoduše vyrobit samohyby s dostupných materiálů. Kromě návodů na
výrobu obsahuje kniha i technické zajímavosti a vědecká data.
https://katalog.npmk.cz/documents/475955
2.
Legendy : slavné sportovní okamžiky : komiks / texty Pavel Kovář ; ilustrace
Petr Vyoral -- 1. vydání -- Praha : XYZ, 2019 -- 163 stran -- cze
ISBN 978-80-7597-550-8
Sign.: S III 8434
sport ; sportovec ; sportovkyně ; dějiny sportu ; 19.-21. století
Komiksová publikace přináší portréty nejslavnějších českých sportovců a
sportovkyň. Kdo je praotcem českého sportu, kdo měl v roce 1934 právem
získat titul mistrů světa ve fotbale, o kom napsal pohádku Ota Pavel a která
sportovkyně získala jako první dvě zlaté medaile ve dvou různých
disciplínách na jedné olympiádě? Celkem 26 portrétů přináší ucelený pohled
na legendární okamžiky československého a českého sportu.
https://katalog.npmk.cz/documents/476448

3.
Co si počít se vztekem? / Dagmar Geislerová ; ilustrovala Dagmar
Geislerová ; přeložila: Marie Voslářová -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2019 -- 29 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-88290-38-4
Sign.: S III 8455
sociální výchova ; předškolní dítě ; afektivní chování ; dítě a jeho psychika
; zvládání agresivity
Vztek je emoce, kterou děti prožívají zcela běžně. Odpovědi na otázky
spojené s tématem vzteku najdete v této knize. Poutavé obrázky, se
kterými se děti mohou velice snadno identifikovat, seznamují čtenáře s
různými druhy vzteku. Rodiče, vychovatelky a učitelky tak mají příležitost
promluvit si s dětmi o této důležité emoci. V knize najdou i návrhy, jak si
se vztekem poradit.
https://katalog.npmk.cz/documents/476623

