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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

Herbář pro děti / Oldřich Růžička ;
ilustrace Alexandra Hetmerová a Magdalena
Chumchalová .
Praha : B4U Publishing/Albatros, 2017. –
1. vyd. – 32 s. – ISBN 978-80-00-04605-1
Kniha popisuje 15 rostlin, které rostou na
zahradě nebo na louce, na poli či v lese za
městem. Podle ilustrací si můžeš najít bylinku,
vylisovat ji a nalepit do speciální kapsy.
Vznikne tak první herbář, díky němuž se
naučíš mnoho zajímavého o zdraví
prospěšných bylinkách a dozvíš se, jak mohou být pro lidi užitečné. Každá
bylinka popisovaná v knize je velkou zásobárnou látek, které mají blahodárný
vliv na lidské zdraví.

Draci v hrnci: co jedly princezny / Jana
Strýčková, Kamila Teslíková ; ilustrace Eva
Gargašová.
Praha : Edice ČT/Albatros, 2017. – 1. vyd. – 86 s.
ISBN 978-80-7404-229-4
Z jaké mouky si pekla nekvašený chléb náčelnice
Nea v době kamenné, jaké nudle měla nejraději
čínská princezna Hóng. Kdo pořádal slavné lukulské
hody a proč si Karel IV. nemohl dát k pečeni
brambory. To všechno se dovíte v nejnovější dračí
knížce. V každé kapitole vás čeká jedna princezna,
král nebo panovník, aby vám prozradili, co se jedlo za jejich časů.

Co se skrývá v našem těle / Mireia
Trius ; přeložila Jana Písařová.
Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 24 s.
ISBN 978-80-7577-216-9
Zajímá vás, jak vypadá lidské tělo uvnitř?
Podívejte se přes jednu ze tří barevných lup
a uvidíte, co jinak zůstává očím skryto.
Každá lupa odhalí jiné tajemství. To je
kouzlo! Neobyčejná knížka, v níž autorka
použila fascinující techniku RGB ilustrace,
láká děti k poznávání tajů lidského těla.
Publikace patří do série autorských knih, které vycházejí již ve třinácti jazycích.

