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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 
 
 

 
 
Jak vyzrát na pavouky? / Catherine Leblanc ; 
Roland Garrigue ; přeložila Zuzana Bedřichová. 
Praha : Portál, 2015. – 1. vyd. – 28 stran. 
ISBN 978-80-262-0908-9  
 
Kdo by se nebál pavouků? Jsou to děsivá stvoření, 
chlupatá, s mnoha nohami. Jak na ně člověk 
narazí, hned by před nimi utíkal. Autoři úspěšné 
série knih Jak vyzrát na... nabízejí celou řadu 
šílených nápadů a vynalézavých triků, jak si 

s pavouky poradit. Co se však stane, když se všech pavouků zbavíme? To už se 
dočtete v knížce sami. 
 

 
 
Pozorování v přírodě / Martina Drijverová ; 
ilustrace Vojtěch Otčenášek. 
Brno : Edika, 2015. – 1. vyd. – 104 stran.  
ISBN 978-80-266-0705-2 
 
Deník kamarádů Ondřeje a Hanky je určen zvídavým 
čtenářům od osmi let. Týden po týdnu po celý rok 
zaznamenávali vše, čeho si všimli na svých toulkách 
přírodou. Podívejte se, co všechno zjistili, v jejich 
deníku narazíte na spoustu zajímavostí. Pořiďte si také 

velký sešit v tvrdých deskách bez linek, abyste do něj mohli kreslit, psát 
a vlepovat sušené rostliny a peříčka. Knížka vás může inspirovat při 
pravidelném zkoumání přírody. 
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Módní stylistka / Pascale d’Andon ; Catherine 
Pouligny ; přeložila Michaela Hudecová. 
Brno : CPress, 2015. – 1. vyd. – 96 stran.  
ISBN 978-80-264-0810-9 
 
Pracovní sešit pro malé módní stylistky a návrhářky 
obsahuje spoustu rad, informací a nápadů. Testy ti 
pomohou určit, k jakému módnímu typu patříš a naučíš 
se zvolit správný účes nebo doplněk. Módní stylistka 
nabízí více než 100 druhů oblečení a doplňků, které 

navrhneš a upravíš podle sebe, a 80 předkreslených modelek. Pracovní sešit pro 
děvčata, která zajímá móda, představuje osm hlavních módních trendů. Můžeš 
se podle nich naučit oblékat i líčit, ale hlavně kreslit módní návrhy.  


