1.
Sourozenci / Rocio Bonilla ; překlad: Marie Binderová -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 50 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-264-2655-4
Sign.: S III 8347
dítě a jeho psychika ; sourozenci
Jednoduchý, ale trefný příběh o trampotách se sourozencem.
https://katalog.npmk.cz/documents/475646

2.
Pohádkohrátky : čarodějnice, draci, kouzelníci / napsala Sandra Grimmová ;
nakreslil Stephan Pricken ; z německého originálu Fantastische
Vorlesegeschichten Hexen, Drachen, Zauberer ... přeložila Dagmar Steidlová -1. vydání
V Praze : Fragment, 2018 -- 81 stran -- cze
ISBN 978-80-253-3887-2
Sign.: S II 28118
předškolní výchova : didaktické hry
Pohádková knížka pro aktivní společné čtení dětí a rodičů.
https://katalog.npmk.cz/documents/477148

3.
Moje maminka je nejsilnější na světě / Nicola Kentová -- První vydání
Brno : Host, 2019 -- 25 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7577-746-1
Sign.: S III 8486
Krátký zvířecí obrázkový příběh o obětavosti maminek. Maminka
medvědice unese ve svojí tašce všechno. Pověst o její síle se brzy
roznese široko daleko a tak maminka postupně pomáhá nosit různé věci
i známým a kamarádům - zebře nákup, lvovi prádlo, slonovi koberec a
dokonce piano paní Plameňákové. Ale jednou si toho na sebe naloží
prostě moc...
https://katalog.npmk.cz/documents/477210

1.
Bubáček / Daniela Krolupperová ; ilustrovala Lucie Dvořáková -- 2. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 61 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05551-0
Sign.: S I 19793
první čtení ; putování
Příběh o Lukášovi a jeho vymyšleném kamarádovi Bubáčkovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/475568

2.
Čáry, máry, kůň / napsala Magdaléna Katolická ; ilustrovala Tereza Šajnerová - 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 73 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4297-8
Sign.: S II 27966
druhé čtení ; příběhy o dětech a zvířátkách
Veselý příběh holčičky Julie, které se splní její velké přání mít doma koně.
https://katalog.npmk.cz/documents/475572

3.
Pohádky kocoura Šikuly / napsala Jitka Saniová ; ilustrovala Jaroslava Fišerová -- 1. vyd
V Praze : Fragment, 2019 -- 47 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4298-5
Sign.: S II 27968
první čtení ; příběhy o dětech a zvířátkách
Krátké pohádkové příběhy o zvířatech pomáhají začínajícím čtenářům při prvním
samostatném čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/475574

1.
Heidi, děvčátko z hor / Johanna Spyriová ; pro české děti vypráví Bohumil Říha ;
ilustrovala Daniela Benešová -- 4. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05426-1
Sign.: S III 8470
příběhy o dětech
Vyprávění o osiřelé švýcarské holčičce, která žije jen s dědečkem vysoko v
Alpách.
https://katalog.npmk.cz/documents/477153

2.
Podivuhodná dobrodružství Maria a Marka / Olga Tesařová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 50 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05682-1
Sign.: S II 28083
příběhy o dětech ; báje a legendy ; dějiny
Bohatě illustrovaný příběh se odehrává v době, kdy Benátky byly rušným
obchodním přístavem.
https://katalog.npmk.cz/documents/476492

3.
Percy Jackson. Zloděj blesku / Rick Riordan ; ilustroval John Rocco ; z
anglického originálu The lightning thief, the illustrated edition přeložila Dana
Chodilová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 234 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4406-4
Sign.: S III 8378
příběhy o dětech ; dobrodružství ; antická mytologie
Bohatě ilustrované vydání fantasy románu, jehož hlavním hrdinou je
dvanáctiletý Percy Jackson, syn jednoho z řeckých bohů.
https://katalog.npmk.cz/documents/475938

1.
Klub divných dětí / Petra Soukupová -- První vydání
Brno : Host, 2019 -- 207 stran -- cze
ISBN 978-80-275-0129-8
Sign.: S II 28115

Psychologicky laděný příběh čtyř odlišných dětí, jak věkem, tak svým
postavením v kolektivu a ve společnosti. Mila, Petr, Katka a Franta jsou
divní. Nebo si to o nich aspoň ostatní myslí.
https://katalog.npmk.cz/documents/477048

2.
Opak věčnosti / Justin A. Reynolds ; přeložila Alžběta Ambrožová -- 1.
vydání
V Praze : CooBoo, 2019 -- 444 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-843-9
Sign.: S I 19816
young adult
Román amerického autora pro mládež o síle lásky, cestování časem a
rozhodnutích, která mohou změnit osudy několika osob.
https://katalog.npmk.cz/documents/475639

3.
Trikolora / Martin Šinkovský, Ticho762 -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2019 -- 72 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7544-841-5
Sign.: S III 8348
dějiny ; Československo; člověk a společnost ; sametová revoluce ; příběhy
o dětech ; 1989

Komiksový příběh o sametové revoluci, jak ji prožívala parta dětí.
https://katalog.npmk.cz/documents/475654

1.
Včelař / napsala Laurie Krebs ; ilustrovala Valeria Cis ; překlad: Ivana
Cohornová Jankovičová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 40 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1445-6
Sign.: S II 27985
příroda ; dítě a svět ; včelařství ; chov včel
Bohatě ilustrovaná kniha na pomezí beletrie a naučné literatury
jednoduchou a přístupnou formou seznamuje se včelařením. Malý
chlapec vypráví o svém dědečkovi včelaři, jenž ho zasvěcuje do své práce
a přibližuje mu svět včelího společenstva. Na závěr slovníček
nejdůležitějších včelařských výrazů.
https://katalog.npmk.cz/documents/475660
2.
Velcí vynálezci / Marcin Jamkowski a Maciej Szymanowicz ; překlad: Danuta
Kulová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 127 stran – cze
ISBN 978-80-264-2814-5
Sign.: S III 8446
člověk a jeho svět ; objevitelé a vynálezci
Encyklopedie přibližuje životy30 největších světových vynálezců. Kniha,
představuje vynálezce z oborů techniky, lékařství i cestování, ale také ty,
kteří uměli o vynálezech čtivě psát.
https://katalog.npmk.cz/documents/476516

3.
Ženy, které se nebály změnit svět / napsala Julia Adamsová ; ilustrovala
Louise Wrightová ; z anglického originálu 101 awesome women who
changed our world ... přeložila Kateřina Orlová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 128 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4306-7
Sign.: S III 8349
člověk a společnost; významné osobnosti; ženská emancipace; gender
101 medailonků sebevědomých a vytrvalých žen, které mohou být
inspirací mladým čtenářkám i čtenářům. Stručné životní osudy vědkyň,
umělkyň, sportovkyň či aktivistek a političek, které se dokázaly prosadit
často v převážně mužském světě. Ilustrovaná kniha je doplněna
slovníčkem a rejstříkem.
https://katalog.npmk.cz/documents/475668

