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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 indiánská kniha – HAU KÓLA! / 
napsal a nakreslil Lubomír Kupčík.   

Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 112 s.  

ISBN 978-80-204-4066-2 

 

Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky 

severoamerických plání? Jak se oblékali, zdobili, 

česali, čím lovili zvěř, jaké měli hudební nástroje 

a s čím si hrály indiánské děti? Výjimečná 

publikace malíře a výtvarníka Lubomíra 

Kupčíka boří mýty a idylické představy z časů Vinnetoua. Slouží zároveň jako 

obrazová encyklopedie autentických způsobů oblékání severoamerických 

indiánů i jako originální, podrobná příručka pro děti s návody na výrobu 

nejrůznějších předmětů a kusů oblečení.  

 

 

 

Marie Terezie a její Habsburkové / 
Zdeněk Ležák ; ilustrace Rudolf Suran.   

Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 160 s.  

ISBN 978-80-266-1069-4 

 

Dobře vládnout nemusí jen muži. Marie Terezie 

byla jediná žena, která kdy usedla na český trůn. 

Od dětství se připravovala na roli královny. 

Přesvědčila všechny, kteří o ní pochybovali, 

stálo jí to nemalé úsilí, ale stálo to za to. 

Bojovala jako lvice, aby ubránila svoje území 

a získala další. Změnila jednou provždy 

zavedené pořádky.  
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Velká kniha tmy / Helena Haraštová ; 

ilustroval Jiří Franta.   

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 28 s.  

ISBN 978-80-00-04542-9 

 

Tma je plná života a stojí za to ji objevovat. 

Mysleli jste si, že jsou ulice vašeho města 

a krajina kolem něj v noci tiché a opuštěné? 

Tato kniha vás vyvede z omylu. Zjistíte, že 

existují noční zvířata, která jsou aktivní, 

zatímco vy spíte, i rostliny, které svítí ve tmě. 

Najdou se dokonce i lidé, kteří v noci pracují – 

když vy vstáváte, oni jdou teprve spát. 

Prozkoumejte s námi, co se v noci děje v lese, 

ve městě, na vesnici, na letišti a také, jací živočichové obývají věčnou temnotu 

u dna oceánů a pod zemí. 


