1.
Kamarádi z Medového lesa. Jak zahnat stesk / Andrea Schütze ; ilustrace
Carola Sieverding ; přeložila: Dagmar Heeg -- 1. vydání
Brno : Kazda, 2020 -- 87 stran -- cze
ISBN 978-80-88316-85-5
Sign.: S II 28297
přátelství ; příběhy o dětech a zvířátkách ; lesní školka ; pro čtenáře od 4 let
Příběhy čtyř zvířecích kamarádů, kteří pomáhají dětem z lesní školky.
https://katalog.npmk.cz/documents/478556

2.
Ema, bratříček a Petr / Gunilla Woldová ; přeložila Jarka Vrbová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2020 -- 48 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-00-05762-0
Sign.: S I 20018
sourozenec ; bratr ; sestra ; rodina ; literatura pro děti a mládež ; vztahy ;
kamarádi ; pro čtenáře od 4 let ; švédská literatura pro děti
Dvě nové krátké příhody o dívence Emě v obrazové publikaci. V prvním
příběhu se dočteme o tom, jak se Ema stará o malého bratříčka. Druhý příběh
vypráví o kamarádovi Petrovi i o tom, co je stejné a co může být jinak.
https://katalog.npmk.cz/documents/477469

3.
Jak myška snědla měsíc / Petr Horáček -- Vydání první
Praha : Portál, 2020 -- 25 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-262-1558-5
Sign.: S III 8602
literatura pro děti a mládež ; předškolní dítě ; anglická próza ; anglicky psané
příběhy ; pohádkové příběhy ; pohádky o zvířatech ; myška ; dobrodružné
příběhy ; Měsíc ; pro čtenáře od 3 let ; století 21
Obrázkový příběh o myšce, která si přála mít kousek měsíce jen pro sebe.
Myška ráda pozorovala noční oblohu. Obdivovala měsíc jak je krásný a toužila
alespoň po malém kousíčku. Jaké bylo pro ni překvapení, když jednoho rána
našla před svou norou krásně žlutý a voňavý měsíční srpek.
https://katalog.npmk.cz/documents/478566

1.
Pan Jezevec a paní Liška. Správný tým / Brigitte Luciani a Eve Tharlet ;
přeložila Helena Vosecká -- První vydání
V Praze : Egmont, 2020 -- 32 stran -- cze
ISBN 978-80-252-4751-8
Sign.: S III 8440/3
pro čtenáře od 7 let ; francouzská literatura pro děti ; příběhy o zvířátkách ;
kamarádi ; závod ; dobrodružné příběhy
Pokračování komiksových příhod jedné liščí a jezevčí rodinky.
https://katalog.npmk.cz/documents/477489

2.
Motýlí pošta : příběh o odcházení a vzpomínání / napsala Ursel Schefflerová ;
ilustrovala Jutta Timmová ; z německého originálu Die Schmetterlingspost ... přeložila
Petra Grycová -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 27 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-253-4325-8
Sign.: S III 8404
literatura pro děti a mládež ; pro čtenáře od 5 let ; rodinné vztahy
Něžný příběh, který citlivě zpracovává téma, o kterém je někdy těžké mluvit.
https://katalog.npmk.cz/documents/476239

3.
Bylo nebylo : pohádky z celého světa / ilustroval Vojtěch Kubašta ; převyprávěl
Vladimír Hulpach -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 270 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05708-8
Sign.: S III 8428
literatura pro děti a mládež ; pohádka ; dobro a zlo ; víly ; zvířátka ; kouzelné
bytosti ; světová literatura pro děti ; pro čtenáře od 6 let
Kniha pohádek z celého světa, kterou sestavil přední sběratel našich i světových
pohádek, bájí a mýtů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476388

1.
Lapka: Poklad tří králů. Třetí část / Janne Kukkonen ; překlad Jitka
Hanušová ; koloroval Kévin Bazot -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2020 -- 93 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4617-4
Sign.: S III 8343/3
literatura pro děti a mládež ; finská literatura ; dobrodružné příběhy ; fantasy ;
komiksy ; bublinkové písmo ; pro čtenáře od 10 let
Další pokračování dobrodružného fantasy komiksu o mladé zlodějce.
https://katalog.npmk.cz/documents/477562

2.
Štěpánův podivuhodný stroj / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Eva
Chupíková -- Vydání první.
Praha : Portál, 2019 -- 60 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1537-0
Sign.: S II 28310
literatura pro děti a mládež ; pedopsychologie ; česká próza ; české příběhy ;
školní děti ; vynálezy ; zvídavost ; starožitnosti ; hodiny ; dobrodružství ; pro
čtenáře od 6 let ; století 21
Štěpán je malý všetečka. Zajímá ho všechno kolem a je rozhodnutý, že z něj
bude slavný vynálezce, přinejmenším jako Edison. Malý Štěpán pomáhá
tatínkovi v dílně, mamince nahlíží pod pokličky a dědovi dokonce rozebere
hodiny s kyvadlem, a to vše proto, aby zjistil, jak co funguje. Poté, co objeví
na půdě u prarodičů tajemnou bednu plnou ozubených koleček a různých
hejblátek, sestrojí svůj první vynález.
https://katalog.npmk.cz/documents/478572

3.
Na rozcestí ke štěstí ; Na rozcestí od štěstí / Daniela Krolupperová ; ilustrace
Michaela Bergmannová -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- [62, 66] nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-262-1465-6
Sign.: S II 28301
literatura pro děti a mládež ; česká próza ; příběhy ; lidské vlastnosti ; pýcha ;
lakomství ; závist ; vztek ; lhostejnost ; nestřídmost ; lenost ; lidské chování ;
poučení ; století 21
Oboustraná knížka příběhů motivuje děti k uvědomění si špatných vlastností a
boji s nimi.
https://katalog.npmk.cz/documents/478516

1.
Anna z Avonlea / Lucy Maud Montgomeryová ; ilustrovala Ivona
Knechtlová ; přeložila Sára Foitová -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 268 stran -- cze
ISBN 978-80-00-05416-2
Sign.: S II 28137
učitelka ; škola ; literatura pro děti a mládež ; dívčí hrdinka ; dobrodružné
příběhy ; pro čtenáře od 9 let ; kanadská literatura
Volně pokračující dobrodružství poetické laskavé Anny ze Zeleného domu,
která se sama pokouší předávat jiným dětem své vědomosti a životní postřehy.
V kouzelném příběhu, který opět nepostrádá jemný humor a poetismus, Anna
pozvolna dospívá a hledá smysl svého života vedle známých i nových postav.
I když se snaží být „dospělá“, samozřejmě se jí ani teď nevyhýbají nějaké ty
průšvihy, ale opět dokáže vnést inspiraci a energii do celé vesničky Avonlea.
https://katalog.npmk.cz/documents/477255
2.
Historie vlků / Emily Fridlundová ; v překladu Pavla Kaase -- Vydání první
Praha : Kniha Zlin, 2019 -- 269 stran -- cze
ISBN 978-80-7473-772-5
Sign.: S I 19982
rodiče ; adolescent ; interpersonální distance ; vztahy ; chůva ; dívčí hrdinka ;
nebezpečí ; americká literatura pro mládež
Kniha je příběhem čtrnáctileté dívky, která se stala chůvou malého chlapce ve
velice zvláštní rodině.
https://katalog.npmk.cz/documents/477287

3.
Komiksová Kytice / Karel Jaromír Erben -- Vydání 1.
Praha : Transmedialist, 2016 -- 315 stran
ISBN 978-80-906578-0-9
Sign.: S III 8599
pro čtenáře od 11 let ; verše ; balady ; epická poezie
Básnická sbírka náležející ke klasickému fondu české poezie poloviny 19.
století již podruhé v komiksovém zpracování dalších českých výtvarníků.
Komiksové převyprávění slavných Erbenových básní přináší často
originální pojetí této klasické literatury. Autoři se mnohdy nebáli přesadit
příběh z původního prostředí do současného moderního či zcela jiného
universa, přesto rámcově zůstali s novou koncepcí knižní předloze věrní.
Kreslené adaptace jsou vždy doplněny i původním plným textem básní.
https://katalog.npmk.cz/documents/478555

1.
Obří obleva / napsal & nakreslil Jack Tite ; z anglického originálu Mega meltdown
... přeložila Kateřina Stupková -- 1. vydání
V Praze : Albatros, 2019 -- 61 stran (některé rozkládací) -- cze
ISBN 978-80-00-05513-8
Sign.: S III 8451
pravěk ; doba ledová ; fosilní živočichové ; paleozoologie ; antropogeneze ; pro
čtenáře od 8 let
Publikace s celostránkovými obrazy představuje dobu ledovou, kdy se planeta
Země před 2,5 miliony let začala měnit. Kniha seznamuje čtenáře s pravěkými
obyvateli Země, vysvětluje migraci zvířat i lidí po jednotlivých kontinentech a
popisuje jednotlivé druhy zvířat spolu s jejich zajímavostmi. Součástí jsou i zmínky
o archeologických nálezech a způsobu života pravěkých lidí. Kniha obsahuje
slovníček odborných výrazů.
https://katalog.npmk.cz/documents/476540
2.
Sametová revoluce : pád železné opony v komiksu / Zdeněk Ležák ; ilustrace:
Jiří Zimčík -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2019 -- 78 stran, 60 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1472-2
Sign.: S III 8441
dějiny ; politika ; společnost ; kreslený seriál ; komunismus ; odpor ; revoluce ;
demokracie ; Československo ; sametová revoluce ; 1989
V roce 1989 se zhroutil totalitní režim ve většině zemí východního bloku. V této
knize se čtenář se seznámí nejen s ním, ale i s dějinami celého východního bloku
od 2.sv. války. Komiksová část se zaměřuje na rok 1989 především v
Československu. Textová část na celou problematiku komunistické totality. Styl
vyprávění je přizpůsoben mladší generaci.
https://katalog.npmk.cz/documents/476500
3.
Skutečné záhady : dokážeš vysvětlit nevysvětlitelné? / napsala: Susan
Martineau ; design a ilustrace: Vicky Barker ; překlad: Ivana Cohornová
Jankovičová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2020 -- 48 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-266-1494-4
Sign.: S III 8520
záhady ; nevysvětlené jevy ; všeobecnosti ; zajímavosti ; pro čtenáře od 7 let
Populárně-naučný, bohatě ilustrovaný výklad všemožných nadpřirozených jevů a
záhad. Jedenáct kapitol dává nahlédnout do světa plného podivných stvoření,
záhadných objektů, neuvěřitelných schopností, prapodivných zmizení a mnoha
dalších nevysvětlitelných jevů. Uvedeny jsou i konkrétní případy jako např.
legendární Kraken, obrazce na planině Nazca nebo zmizení tří strážců majáku na
Flannanových ostrovech.
https://katalog.npmk.cz/documents/477496

