Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za červen 2018)

Naučná literatura
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

Herbář pro děti / Oldřich Růžička ; ilustrovala
Alexandra Hetmerová a Magdalena Chumchalová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 36 s.
ISBN 978-80-00-04913-7
Kniha obsahuje 15 rostlin, které rostou v našem
okolí, na zahradě nebo na louce, na poli či v lese za
městem. Udělejte si výlet s rodiči nebo s kamarády,
najděte si dle ilustrací bylinku, vylisujte ji a nalepte
si ji do speciální kapsy. Vznikne tak první herbář,
díky němuž se naučíš mnoho zajímavého o zdraví
prospěšných bylinkách a dozvíte se, jak mohou být pro lidi užitečné. Každá
bylinka popisovaná v knize je velkou zásobárnou látek, které mají blahodárný
vliv na lidské zdraví.

Poklad dobrodružných příběhů / sestavili
Vít Haškovec a Ondřej Müller ; průvodní slovo
Ondřej Neff.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 96 s.
ISBN 978-80-00-04806-2
Dvanáct nejznámějších dobrodružných románů
v podobě krátkých komiksových příběhů je
určeno dětem od 9 let – ale i starším a pro
dospělým. Každý příběh ztvárnil jeden z dvanácti
českých komiksových kreslířů a ilustrátorů.
K příběhu je připojen dvoustranový medailonek
z pera Ondřeje Neffa s krátkým portrétem
spisovatele, jeho díla a s obálkami známých
českých vydání. Díky této knize se děti seznámí s kánonem světové dobrodružné
literatury, poznají její základní motivy, hrdiny a zápletky.

Animalium / Jenny Broomová ;
ilustrovala Katie Scottová ; přeložila
Tereza Vlášková.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 104
stran. ISBN 978-80-00-04458-3
Vítejte v Animaliu - v unikátním muzeu,
které je otevřené 365 dní v roce.
Vystavuje ty nejkrásnější exponáty a vy
do něj můžete chodit, kdy se vám
zachce. Najdete zde pestrou paletu téměř
dvou set živočichů, kteří okouzlí
návštěvníky každého věku.
Prozkoumáte rozmanité biotopy planety
Země. Dozvíte se, jak se živočišstvo
vyvíjelo, jak vypadají zvířecí útroby,
a mnoho dalších zajímavostí. Račte vstoupit – království zvířat se vám otevírá
v celé své kráse.

