
 
 

1. 
Brlůžky / Mária Nerádová ; Pavla Nejedlá -- První vydání 
Brno : Host, 2021 -- 30 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-275-0799-3 
Sign.: S II 28757V1 
pro čtenáře od 2 let ; zvířata ; nory ; hnízda ; zajímavosti 
  
Obrázková kniha s tuhými listy, ve které se kůzlátko snaží pro svou 
maminku najít kvásek na pečení chleba. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520382 
 
 
 
2. 
Jak kouzlo do houslí vklouzlo / Daniela Krolupperová ; ilustrace Michaela  
Bergmannová -- Vydání první 
Praha : Mladá fronta, 2021 -- 58 stran -- cze 
ISBN 978-80-204-5918-3 
Sign.: S II 28790V1 
příběhy o chlapcích ; pohádkové příběhy ; hudba ; housle ; čarodějové ;  
kouzla ; pro čtenáře od 5 let 
  
Pohádkový příběh o kouzlu ukrytém v hudbě. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520847 
 
 
 
3. 
O makovém semínku / Andrea Popprová -- 2. vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 12 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06387-4 
Sign.: S I 20583V1 
pečení ; mák ; pro čtenáře od 3 let 
  
Ze zralé makovice se vysype hromádka máku. Je ho spousta na nové 
preclíky! Nebo na makové koláče, závin či třeba buchty. A co by nejvíce 
chutnalo tobě? 
https://katalog.npmk.cz/documents/520845 
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1. 
Ať jsou velcí zase malí! / Barbora Vajsejtlová ; ilustrovala Alena Schulzová 
-- 2. vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 107 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06509-0 
Sign.: S I 20596V1 
Edice: Druhé čtení (Albatros) 
příběhy o chlapcích ; humor ; dobrodružství ; kouzla ; rodina ; druhé čtení 
; pro čtenáře od 7 let 
  
Vyprávění o dvou sourozencích prožívajících o prázdninách kouzelná 
dobrodružství. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520933 
 
 
2. 
Bubáček a zlobivá závěj / Daniela Krolupperová ; ilustrovala Lucie 
Dvořáková -- 1. vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 56 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06471-0 
Sign.: S I 20597V1 
Edice: První čtení (Albatros) 
pohádkové příběhy ; strašidla ; humor ; pro čtenáře od 6 let 
  
Volné pokračování příběhů prvňáčka Lukáše a strašidýlka Bubáčka. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520936 
 
 
3. 
Holky a kluci pořád zlobí / Martina Drijverová ; ilustrovala Markéta 
Vydrová -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 78 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1662-7 
Sign.: S I 20587V1 
Edice: Čteme rádi 
chlapci a dívky ; příběhy o dětech ; zlobivé děti ; lhaní ; ublížení na zdraví ; 
pro čtenáře od 6 let 
  
Krátké příběhy o zlobivých dětech, kterým se jejich chování vymstí. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520874 

https://katalog.npmk.cz/documents/520933
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1. 
České pohádky pro malé děti / převyprávěla Eva Mrázková ; ilustroval Aleš 
Čuma -- 2. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 102 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4054-3 
Sign.: S II 28820V1 
příběhy s ponaučením ; zvířátka ; kouzla ; lidské vlastnosti ; dobro a zlo ;  
pro čtenáře od 3 let 
  
Tradiční lidové pohádky s ponaučením. 
https://katalog.npmk.cz/documents/521205 
 
  
 
2. 
Deník malého poseroutky. Velká šance / by Jeff Kinney ; z anglického 
originálu Diary of a wimpy kid - Big shot ... přeložila Veronika Volhejnová -
- 1. vydání 
V Praze : CooBoo, 2021 -- 217 stran -- cze 
ISBN 978-80-7661-349-2 
Sign.: S II 28806V1 
příběhy o dětech ; deníky ; humor ; sport ; pro čtenáře od 10 let 
  
Pokračování humorných deníkových zápisků Grega Heffleyho doprovázené  
komiksovými ilustracemi. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520934 
 
 
 
3. 
To nejlepší z Hurvínka / Helena Štáchová, Denisa Kirschnerová, Miki  
Kirschner, Martin Klásek, Ondřej Lážnovský -- Vydání druhé 
Praha : Fragment, 2022 -- 187 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-5508-4 
Sign.: S III 8946V1 
loutková divadla ; příběhy o dětech ; dobrodružství ; pro čtenáře od 5 let 
  
Oblíbená dobrodružství Hurvínka, Spejbla, Máničky a jejich čtyřnohého  
kamaráda Žeryka. 
https://katalog.npmk.cz/documents/521175 

https://katalog.npmk.cz/documents/521205
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1. 
Pod junáckou vlajkou / Foglar ; ilustroval Marek Pokorný -- 8. vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 159 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06507-6 
Sign.: S II 28798V1 
dobrodružství ; krádeže ; kluci ; skauti ; mapování ; pro čtenáře od 9 let 
  
Příběh o podivných důvodech, které přivedly Mirka Trojana mezi skauty. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520880 
 
 
 
2. 
Třeťák / Ella Fever -- První vydání 
V Praze : Pointa, 2021 -- 208 stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-325-0 
Sign.: S I 20496V1 
příběhy pro mládež ; gender ; romance ; LGBTI (lesbian, gay, bisexual, 
transgender, and intersex) ; pro čtenáře od 13 let 
  
Román vypráví příběh dospívání dvou dívek - Eriky, která zjišťuje, že by 
mohla být bisexuální, a Míši, která se nedopatřením narodila v klučičím 
těle. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519594 
 
 
 
3. 
Věčné Mlhy. I, Zloděj osudů / Jan Urban -- 1. vydání 
V Praze : CooBoo, 2021 -- 572 stran -- cze 
ISBN 978-80-7661-292-1 
Sign.: S I 20497V1 
fantasy ; božstva ; magie ; válka ; boj ; pro čtenáře od 13 let 
  
Začátek temné epické fantasy série o střetu bohů a lidí. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519595 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/520880
https://katalog.npmk.cz/documents/519594
https://katalog.npmk.cz/documents/519595


 
1. 
Český, česká, české / Šimon Tatíček ; ilustrace: Lukáš Urbánek -- 1. vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 157 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06522-9 
Sign.: S I 20590V1 
Česko ; státní symbol ; státní znaky ; významné dny ; všeobecné znalosti ;  
kvízy ; pro čtenáře od 10 let 
  
Pestrá knížka s nadhledem děti i jejich rodiče provede nejen světem 
oficiálních státních symbolů, ale seznámí je i s dalšími národními 
fenomény. Nabyté znalosti si můžete ověřit v minikvízech. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520890 
 
 
 2. 
Dim Swim se učí plavat / Linda Kolaříková, Edita Makovcová ; ilustrovala  
Lenka Dřízhalová -- První vydání 
V Praze : Pointa, 2021 -- 115 stran -- cze 
ISBN 978-80-7650-531-5 
Sign.: S II 28803V1 
plavání ; plavecké styly ; dýchání ; potápění ; dovednosti a znalosti ; příběhy  
o sportu ; pro čtenáře od 5 let 
  
Pomocí pohádek o malém tučňákovi Dimovi, který se učí plavat, můžete  
naučit své děti základní plavecké dovednosti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520895 
 
 
3. 
Matěj mapuje výtvarné umění / napsala Michaela Hošková ; ilustrace 
Matěj Hošek -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 134 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1686-3 
Sign.: S III 8931V1 
výtvarné umění ; dějiny ; Česko ; pro čtenáře od 12 let ; výtvarní umělci ;  
17.-21. století 
  
Inovátorsky pojatá publikace o dějinách českého výtvarného umění,  
provádějící čtenáře za pomoci map skrze prezentované informace. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520866 

https://katalog.npmk.cz/documents/520890
https://katalog.npmk.cz/documents/520895
https://katalog.npmk.cz/documents/520866


4. 
Medvědí kuchařka / Kristýna Hrubešová -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2021 -- 103 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-3827-4 
Sign.: S II 28784V1 
dětská jídla ; kuchařky ; medvědi ; pro čtenáře od 6 let 
  
Jsme medvědí rodinka, která ráda vaří a peče. Rozhodli jsme se ti prozradit 
naše tajné rodinné recepty. Pevně věříme, že i ty si mezi nimi najdeš svoje 
oblíbené jídlo, které si díky naší kuchařce zvládneš připravit třeba úplně 
sám, ale pochutnat si na něm můžeš společně s kamarády, rodiči či 
sourozenci. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520827 
 
 
 
5. 
Ruka : kompletní průvodce / Vítězslav Mecner, Magda Garguláková -- 1.  
vydání 
V Praze : Albatros, 2021 -- 77 stran -- cze 
ISBN 978-80-00-06482-6 
Sign.: S III 8937V1 
ruka ; nástroje ; mezioborový kontext ; funkce ; pro čtenáře od 9 let 
  
Ruka. Běžná součást našeho těla i života. Máme ji denně po ruce, ale 
téměř o ní nevíme, tak málo ji vnímáme. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520898 
 
 
 
 
6. 
Vyprávění o symbolech České republiky / Ivona Březinová ; ilustrovala:  
Sevdalina Kovářová Kostadinova -- Vydání první 
Praha : Spolek Zaedno, 2021 -- 46 stran -- cze 
ISBN 978-80-907753-5-0 
Sign.: S III 8938V1 
pohádkové vyprávění ; státní symbol ; státní znak ; vlajky ; státní hymny ; 
národní strom ; korunovační klenoty ; pro čtenáře od 8 let 
  
Pohádkový příběh, který seznamuje děti se symboly České republiky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520942 
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