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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

Praha v srdci / Renáta Fučíková.
Praha : Práh, 2015. – 1. vydání – 192 stran.
ISBN 978-80-7252-599-7
Praha v srdci – to je 189 příběhů, které se v Praze
odehrály v průběhu posledních dvou století. Ukazují,
že nedávná minulost je stejně dramatická a spletitá
jako ta středověká. Obyvateli Prahy byli Franz Kafka,
Jaroslav Seifert, Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Jan
Patočka, Jiří Dienstbier i Václav Havel. Prahou
pochodovala okupační vojska, v Praze Vinohradech se
bojovalo o rozhlas, v Praze Kobylisích byli popravováni čeští vlastenci, v Praze
Ruzyni zadržováni disidenti, v Praze byl spáchán atentát na říšského protektora.
Kniha není vyčerpávající historickou studií, ale jedinečným výtvarně-literárním
vyjádřením vztahu k Praze.

Jak si postavit dům / napsal a nakreslil Martin
Sodomka.
Svitavy : MS studio, 2015. – 1. vyd. – 32 stran.
ISBN 978-80-905207-8-3
„Ptáci

si taky berou hypotéku na stavbu hnízda?“
zeptá se krysák Arny svého starého kamaráda
vrabčáka Zíly. Bezstarostné mládí Arnymu
skončilo, oženil se a staví dům. Stavba sama o
sobě není nic jednoduchého, ale vytvoření
projektu, vyřízení stavebního povolení a získání
hypotéky vyžaduje možná ještě větší úsilí. Arny z toho začíná pomalu šedivět
a to netuší, že největší problém ho teprve čeká. Budeme doufat, že všechno
dobře dopadne, vždyť v pohádkách to tak většinou bývá.

Havětník / Jiří Dvořák ; ilustrovala Daniela
Olejníková.
Praha : Baobab, 2015. – 1. vydání – 70 stran.
ISBN 978-80-7515-019-6
Havětník je knížka na pomezí beletrie a naučné
literatury pro děti. V knize se objevují vši,
blechy, roztoči, čmelíci, holubi, faraoni, žravé
housenky, hmyz i plísně a různé jiné nechutné
potvory, které sice nikdo nemá rád, ale přece tu jsou. Všechny mají své příběhy,
některé jsou dokonce užitečné, jiné nakonec i obdivuhodné. Knížka plná
zajímavých informací je pro děti, které mají rády encyklopedie, ale i pro rodiče,
které baví nevšední knížky. Nakonec i učitelé přírodopisu mohou publikaci
využít.

