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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 

 

 

 

Velká kniha labyrintů a hlavolamů / Radek 

Chajda. 

Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 128 s.  

ISBN 978-80-266-1185-1 

 

Zábavný průvodce světem labyrintů, bludišť 

a hlavolamů pro zvídavé školáky i ty odrostlejší, co 

se nepřestali ptát a žasnout. Představuje typy 

labyrintů napříč historií a důvod jejich vzniku. 

Poskytuje srozumitelné návody, jak si labyrint 

vytvořit s pomocí dostupných pomůcek doma na 

zahradě, na hřišti nebo jen na papíře. Dále se čtenáři seznámí s hlavolamy 

a naučí se je sestavovat z drátu, provázků, ze dřeva, kuliček nebo papíru. Autor 

dává také nahlédnout do tajů optických klamů a pochopit, jak fungují. 

 

 

 

Kniha neobyčejných kouzel / Kamila a 

Petr Kopsovi ; ilustrace Tamara Wortnerová. 

Brno : Edika, 2017.  – 1. vyd. – 64 s.  

ISBN 978-80-266-1184-4 

 

Svět je plný kouzel. Někdy těch tajuplných, 

jindy až jednoduše obyčejných. Všechna ale mají 

jedno společné. Neuvěřitelně fungují a může je 

zažít každý z nás. Nepotřebujeme k tomu ani do 

kouzelné země, ani pomoc mocných čarodějů. Stačí vnímat svět kolem nás, 

objevovat jej a chtít něco změnit… V knize si přečtete příběh Lucy, která 

jednoho dne objeví na půdě starou Knihu kouzel. Spolu s Lucy podle ní zkusíte 

přičarovat kamarády, vykouzlit mamince úsměv či zbavit se strachu. 
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Numismatika : peníze v českých 

zemích / Jiří Nolč. 

Brno : Edika, 2017. – 2. uprav. vyd. – 64 s.  

ISBN 978-80-266-1135-6 

 

Ponořme se do dějin naší země a společně 

prozkoumejme, ve které době se užívaly jaké 

peníze a co zajímavého s nimi souviselo. Tato 

publikace nás povede chronologicky od doby, 

kdy ještě fungoval směnný obchod, 

nezapomene na keltské denáry, brakteáty, 

groše, dukáty, tolary, zlatky a samozřejmě ani 

na koruny v jejich nejrozmanitějších 

podobách. Muzeum v knize obsahuje desítky 

dobových fotografií a kreseb. V kapsách navíc najdete repliky středověkých 

mincí a kopie nejpozoruhodnějších bankovek a státovek. 


