1.
Zvířátka a jejich kapela / Vojtěch Kubašta -- První vydání
Praha : pro nakladatelství Albatros v Praze ve společnosti Albatros Media
a.s. připravilo nakladatelství B4U Publishing, 2019 -- 12 nečíslovaných
stran -- cze
ISBN 978-80-00-05291-5
Sign.: S III 8426
příběhy o zvířátkách; pop-up
Co zvířátko, to muzikant. Trojrozměrná kniha (pop-up book) s veselými
ilustracemi a krátkými texty.
https://katalog.npmk.cz/documents/476373

2.
Zvířátka na safari / Vojtěch Kubašta -- První vydání
Praha : pro nakladatelství Albatros v Praze ve společnosti Albatros Media a.s.
připravilo nakladatelství B4U Publishing, 2019 -- 14 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05163-5
Sign.: S III 8427
Afrika; příběhy o zvířátkách; pop-up
Parta zvířecích kamarádů na dobrodružné výpravě Afrikou.
https://katalog.npmk.cz/documents/476374

3.
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

1.
Králíček a past / Daniela Krolupperová ; ilustrovala Jarmila Marešová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 38 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05580-0
Sign.: S II 27978
společné čtení ; první čtení ; příběhy o zvířátkách ; kamarádství ; příběh
Příběh malého králíčka, který se poprvé bez rodičů vydá sám na procházku.
https://katalog.npmk.cz/documents/475611

2.
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

3.
Kam se draci rádi vrací / Olga Dandová ; ilustrovala Taja Spasskova -- První vydání
Praha : Ivana Pecháčková - Meander, 2019 -- 37 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7558-072-6
Sign.: S I 19934
dítě a jeho psychika ; kamarádství ; společné čtení

Krátké příhody (nebo spíše zážitky) dvou malých dráčků, v nichž se stáváme svědky vzác
jejich přátelství.
https://katalog.npmk.cz/documents/476586

1.
Projekt robot. Soutěž pro mladé vědce / Nancy Kruliková a Amanda
Burwasserová ; ilustroval Mike Moran ; přeložila Eva Brožová -- První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-204-4895-8
Sign.: S I 20057
Začátek humorné knižní série o třeťákovi Loganovi a jeho zvláštním bratranci
Javovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/477645

2.
Tajemství jeskyně pokladů / Petr Hugo Šlik ; ilustroval Petr Morkes -- 2. vydání
V Praze : Albatros, 2020 -- 146 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05815-3
Sign.: S II 28235
Dobrodružný příběh kamarádů, kteří pátrají po dávno zapomenutém pokladu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477592

3.
V každém lese je myš, která hraje na housle / napsala Gina Ruck-Pauquètová ;
ilustroval Filip Pošivač ; přeložil Zdeněk K. Slabý -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 155 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05385-1
Sign.: S II 28186
příběhy o zvířátkách ; humorné příběhy
Výborem z nejlepších pohádek a povídek se představuje západoněmecká
spisovatelka (nar. 1931) našim dětem poprvé. Příběhy jsou plné fantazie,
humoru, nepředvídaných situací a jiskřivých dialogů, přičemž vyprávění o
zvířatech, jako např. o malém medvědu, bojácném lvu, hodném slonu, hloupé
sově, udatném zajíci, jsou netradiční – nebajková a nealegorická.
https://katalog.npmk.cz/documents/477388

1.
Iko. Díl 2., Sama sebou / Marissa Meyerová ; kresby Stephen Gilpin na
základě práce Dougha Holgatea ; přeložila Radka Kolebáčová -- První vydání
V Praze : Egmont, 2019 -- 324 stran -- cze
ISBN 978-80-252-4548-4
Sign.: S II 28147
science fiction ; vědecko-fantastická literatura
Pokračování dobrodružného komiksového příběhu s androidkou Iko.
https://katalog.npmk.cz/documents/477293

2.
Strážci Země / Tomáš Crlík -- 1. vydání
Fragment, 2019 -- 242 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4327-2
Sign.: S II 28025
ochrana životního prostředí ; dobrodružství
Pradávné bytosti spjaté se stromy od počátku věků chrání přírodu a živé
tvory, ale harmonie byla nyní narušena. Další fantasy příběh ze světa
Gathary.
https://katalog.npmk.cz/documents/476256

3.
Fantastická zvířata. Grindelwaldovy zločiny : původní scénář / J.K.
Rowlingová ; [ilustrace] Minalima ; z anglického originálu Fantastic beasts
and where to find them: the crimes of Grindelwald - the original
screenplay ... přeložila Helena Šváchová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 271 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05382-0
Sign.: S I 19981
Scénář k filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, který byl
natočen podle literární předlohy populární autorky knih o Harrym
Potterovi.
https://katalog.npmk.cz/documents/477282

1.
V bříšku / Michaela Fišarová ; ilustrovala Aneta Žabková -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 94 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05581-7
Sign.: S II 27984
prenatální vývoj; dítě a jeho tělo; těhotenství ; porod
Knížka pro budoucí starší sourozence, ale i zvídavé jedináčky. Jak miminko
prožívá dobu před svým narozením? Kdy malému človíčkovi v maminčině
břiše začínají růst nehty? Kdy si už dokáže cucat palec? Nebo jak čůrá? To
všechno ve 42 kapitolách, odstupňovaných podle týdnů těhotenství, poví
dětem ta nejpovolanější osoba - samotné miminko v děloze.
https://katalog.npmk.cz/documents/475657
2.
Atlas literárních míst / Cris F. Oliverová ; ilustrace: Julio Fuentes ; ze
španělského originálu Atlas de los lugares literarios ... přeložil Štěpán Zajac - 1. vydání
Praha : XYZ, 2019 -- 127 stran -- cze
ISBN 978-80-7597-521-8
Sign.: S III 8408
dílo ; literatura ; literární místopis ; fikce
Zajímavosti o místech, ve kterých se odehrávají příběhy známé všem
milovníkům literatury. Doplněno ilustracemi a mapkami imaginárních světů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476271
3.
Hysterie umění / Martina Scholleová -- 1. vydání
Praha : Labyrint , 2019 -- 255 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-87260-68-5
Sign.: S I 19939
dějiny umění ; výtvarné umění ; výtvarná výchova ; umění a kultura ;
výtvarní umělci
Humorně podaný nástin dějin světového a českého výtvarného umění.
https://katalog.npmk.cz/documents/476624

