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 Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 

a mládež a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na koskova@npmk.cz 

 

 

Severka / Miloš Zapletal ; ilustrace Marko Čermák. 

Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vyd. – 276 s. 

ISBN 978-80-204-3934-5 

 

Kniha o vzniku a prvním roce života skautského oddílu. 

Děj se odehrává po listopadové revoluci roku 1989, kdy 

se opět svobodně mohl obnovit Junák a v jednom 

zapadlém pohraničním městečku se místní učitel 

rozhodne založit skautský oddíl. Sledujeme jeho vznik, 

získávání místních kluku, první schůzky a výpravy. Vše 

obalené do dobrodružného příběhu a prokládané 

časopisem, který vedoucí pro svůj oddíl vydává. 

 

 

Amélie a Duchové / Petra Neomillnerová ; 

ilustroval Lubomír Kupčík.  

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 94 s.  

ISBN 978-80-00-04141-4 

 

Dům na břehu Vltavy už vůbec není zapomenutý 

a tmavý. Žije v něm Markéta, která sní o tom, že bude 

zpěvačkou, a Amélie, která by se zpěvačkou také ráda 

stala, kdyby ovšem nebyla duch. Ale mohou duchové 

zpívat lidem a mohou se zamilovat? Pokojný život 

v domě plném hudby naruší varovný vzkaz a pak 

i nezvaná návštěva. K nočnímu světu duchů totiž 

nepatří jen Amélie a její maminka, ale i bytosti mnohem temnější 

a nebezpečnější. Překoná přátelství a vůle k životu úklady těch, pro které je 

radost i láska jen porušení pravidel? 
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Spáčka a vřeteno / Neil Gaiman ; ilustroval Chris 

Riddell ; přeložil Viktor Janiš.  

Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 64 s.  

ISBN 978-80-00-04099-8 

 

Neobyčejná pohádka, která začíná jako každá jiná, nás 

nakonec překvapí. Možná si myslíte, že ten příběh 

znáte. Vystupuje v něm mladá královna, která se má 

vdávat. Dále pár dobrých, statečných, houževnatých 

trpaslíků, hrad zarostlý trním a princezna, kterou 

čarodějnice proklela, aby spala navěky. Jenže tady 

nikdo nečeká, až se objeví šlechetný princ na věrném 

oři. Tahle pohádka se spřádá z nití černé magie, která se kroutí a stáčí 

a pableskuje a září. Královna by si snad mohla vysloužit hrdinské ostruhy, 

pokud princezna potřebuje zachránit…Moderní, nápaditá variace na pohádky 

o Šípkové Růžence a Sněhurce. 


