1.
Myšák jménem Julian / Joe Todd-Stanton ; překlad: Katarína H. Belejová - 1. vydání
V Brně : CPress, 2019 -- 36 nečíslovaných stran :. -- cze
ISBN 978-80-264-2511-3
Sign.: S III 8501
přátelství ; příběhy o zvířátkách
Příběh o nečekaném přátelství malého myšáka a velkého lišáka. Myšák
Julián si spokojeně bydlí ve svém domečku pod zemí. Nahoře na něj číhá
neustále nebezpečí v podobě hladových sousedů a dole ho také všichni
obtěžují. Proto je nejraději sám. Až do chvíle, kdy k němu do okna strčí
hlavu velký lišák a chce Juliána sníst. Jenže je tak veliký, že se nevejde
dovnitř a nemůže ani zpátky. A malý myšák se rozhodne lišákovi pomoci.
https://katalog.npmk.cz/documents/477336

2.
Lvíček Bertík / Manica K. Musil ; překlad: Kateřina Honsová -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2019 -- 25 nečíslovaných stran :. -- cze
ISBN 978-80-253-4463-7
Sign.: S III 8449
příběhy o zvířátkách
Malý ospalý lvíček nemůže usnout, co s tím?
https://katalog.npmk.cz/documents/476537

3.
Kolik pater má strom / Jörg Hilbert ; z německého originálu So hoch der Baum ... přelo
Barbora Špundová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2020 -- 36 nečíslovaných stran :. -- cze
ISBN 978-80-253-4618-1
Sign.: S III 8532
příroda ; lesní biotopy ; příběhy o zvířátkách

Stromy slouží také jako obydlí mnoha živočichům. Kniha představuje dětem, která zvířa
spolu žijí.
https://katalog.npmk.cz/documents/477560

1.
Říkání o víle Amálce / Václav Čtvrtek ; ilustroval Václav Bedřich -- 8. vydání
(5. samostatné vydání)
V Praze : Albatros, 2020 -- 82 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05752-1
Sign.: S III 8519
víla
Příhody nejkrásnější víly Amálky a jejích přátel známé především z televizních večerníčků.
https://katalog.npmk.cz/documents/477494

2.
Bořek z lesa / Yvonne Herganeová ; [ilustrace] Wiebke Rauersová ; přeložil Radek
Malý -- První vydání
Praha : Mladá fronta, 2018 -- 32 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-204-5008-1
Sign.: S III 8541
společné čtení ; příběhy o zvířátkách ; lesní živočichové
Půvabný, částečně veršovaný příběh malého prasátka a voňavé mušličky.
https://katalog.npmk.cz/documents/477616

3.
Pohádky kocoura Šikuly / napsala Jitka Saniová ; ilustrovala Jaroslava Fišerová --

1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 47 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4299-2
Sign.: S II 27967
Edice:Čteme sami.
genetická metoda (čtení a psaní) ; první čtení ; příběhy o dětech a zvířátkách

Krátké pohádkové příběhy o zvířatech pomáhají začínajícím čtenářům při prvním
samostatném čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/475573

1.
Fimfárum / Jan Werich ; ilustrovala Tereza Bartůňková -- 12. vydání, 1.
vydání v této podobě
V Praze : Albatros, 2020 -- 162 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05760-6
Sign.: S III 8525
humor ; příběhy s ponaučením
Svérázné umělé pohádky, které vtipně parafrázují známé pohádkové motivy a
které se dočkaly mnohých adaptací.
https://katalog.npmk.cz/documents/477535

2.
Pohádky po telefonu / Gianni Rodari ; ilustroval Luděk Vimr ; přeložila
Hana Benešová -- 3. vydání (v Albatrosu 2.)
V Praze : Albatros, 2019 -- 138 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05430-8
Sign.: S I 20000
druhé čtení ; nonsensová tvorba ; humor
Krátké moderní pohádky, zarámované příběhem tatínka, který je každý večer
vyprávěl své dcerce po telefonu.
https://katalog.npmk.cz/documents/477348

3.
Winston : velká školní loupež / Frauke Scheunemannová ; přeložila
Zuzana Vaňková -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2018 -- 213 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05203-8
Sign.: S I 20014
příběhy o zvířatech ; humor ; dobrodružství
Další osudy kocoura Winstona, který opět pronásleduje zločince - tentokrát
řeší krádež maturitních písemek.
https://katalog.npmk.cz/documents/477402

1.
Spolu to zvládneme / Miroslava Varáčková ; přeložila Karolina
Medková -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2020 -- 262 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-957-3
Sign.: S I 20033
puberta ; rodiče a děti ; revolta ; zneužití ; sexuální násilí
Příběh dospívající dívky Timei vypráví o kopmlikacích v rodinných
vztazích s přísnými rodiči. Sled příkazů a zákazů dotlačí Timeu do
situace, kdy na školním výletě prožije svou chvilku revolty. Z touhy po
svobodě ale zbyde jen velké trauma, když jí v nočním klubu omámí a
znásilní cizí muž. Jak se dá taková situace přežít a kdo Timee dokáže
pomoci?
https://katalog.npmk.cz/documents/477544

2.
Každé srdce je bránou / Seanan McGuireová ; přeložila Karolina
Medková -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2020 -- 166 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-945-0
Sign.: S I 20020
kouzla ; dospívání ; dívčí hrdinka
Fantasy román americké autorky, která je nominantkou významných
ocenění, vypráví o záhadné internátní škole Eleanor Westové.
https://katalog.npmk.cz/documents/477477

3.
A oceán byl naší oblohou / Patrick Ness ; ilustrace Rovina Cai ; z
anglického originálu And ocean was our sky ... přeložila Alžběta
Kalinová -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2019 -- 158 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-787-6
Sign.: S II 28136
příběhy o zvířatech ; ekologická etika ; velryba
Variace na Melvillův příběh Bílé velryby od amerického
spisovatele otvírá téma hněvu, nenávisti a občasné touhy bojovat za
svou věc až do hořkého konce.
https://katalog.npmk.cz/documents/477254

1.
Ženy, co se nedaly : 25 pozoruhodných českých osobností / Ivana
Peroutková, ilustrace Tereza Basařová -- 1. vydání
V Praze : CooBoo, 2020 -- 172 stran -- cze
ISBN 978-80-7544-947-4
Sign.: S III 8523
významné osobnosti ; osobnosti ; století 13-20
Portréty výjimečných českých žen různých historických období a rozmanitých
profesí. Kniha obsahuje pětadvacet portrétů spisovatelek, lékařek, političek,
umělkyň a osobností dalších profesí. Seznamuje s nelehkými osudy a
životními příběhy. Je doplněna ilustracemi, poznámkami k vysvětlení pojmů a
seznamem literatury.
https://katalog.npmk.cz/documents/477525

2.
Příběhy pozoruhodných dětí / napsala Amanda Liová ; ilustrovala Amy
Blackwellová ; přeložila Daniela Krolupperová -- První vydání
Praha : Mladá fronta, 2019 -- 119 stran -- cze
ISBN 978-80-204-5334-1
Sign.: S III 8546
sebevýchova ; sebevzdělávání ; úspěch ; osobnostní výchova ; odvaha ; příběhy o
dětech ; století 19-21
https://katalog.npmk.cz/documents/477646

3.
Encyklopedie obyčejných věcí / napsali Štěpánka Sekaninová a Martin
Urbánek ; ilustrovala Eva Chupíková -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2020 -- 87 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05736-1
Sign.: S III 8524
dějiny ; každodenní život ; hmotná kultura
Encyklopedie představuje jak vybrané věci vypadaly v minulosti. Poznejte,
jak vznikly první boty, brusle, deštníky, brýle, panenky, parfémy, záchody,
zubní kartáčky. Každému předmětu je věnováno několik stránek s krátkými
odstavci a množstvím ilustrací znázorňujících, jak se věci vyvíjely v průběhu
staletí. Pro přehlednost je vždy připojena časová osa.
https://katalog.npmk.cz/documents/477534

