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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

Malované dějiny Evropy / Vít Haškovec, Ondřej
Müller ; ilustrace Vojtěch Domlátil, Bohumil Fencl,
Barbora Kyšková, Johana Hrabíková Vojnárová.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 196 s.
ISBN 978-80-00-04991-5
80 komiksových příběhů barvitě líčí historické mezníky
Evropy a volně navazuje na populární Obrázky z českých
dějin a pověstí. Proč se zhroutila Římská říše? Kdy se
pes stal nejlepším přítelem člověka? Nebo jak se
z Evropy stala technická velmoc? Vydejte se na
vzrušující cestu a poznejte důležité okamžiky evropského kontinentu, které
utvářely náš dnešní svět. Malované dějiny Evropy vás přesvědčí, že historie
může být pořádná zábava.

Věda hrou / Radek Chajda ; fotografie pokusů
Barbora Grünwaldová.
Brno : Edika, 2018. – 1. vyd. – 128 s.
ISBN 978-80-266-1224-7
Víte, jak funguje teploměr? Jak pracuje potrubní
pošta? A že úplně snadno lze vyrobit malé tornádo?
Tohle všechno a ještě mnohem víc si můžete ověřit na
120 pokusech, kterými vás provede profesor Hokus
Pokus. Budete potřebovat jen pomůcky běžně dostupné
doma, jako jsou PET lahve, provázky nebo staré
noviny. Dozvíte se, jak vyrobit papír, vodní hodiny nebo jednoduchý vysavač.
Poznáte, proč se ponorka potopí a zase vyplave, jak funguje Archimédův šroub.
Kniha je určena zvídavým klukům a holkám od 7 let.

Čí je to kostra? / Henri Cap ; Raphael
Martin ; Renaud Vigourt ; přeložila Eva
Sládková.
Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – stran.
ISBN 978-80-7577-453-8
Neobvyklá encyklopedie, jejímž autorem je
uznávaný vědec, vysvětluje, co to vlastně
kostra je, k čemu slouží a jak se po staletí
vyvíjela. Ale nebojte se, na čtenáře nečeká
žádný nudný výčet faktů. Díky odklápěcím
klopám a výstižným, vtipným ilustracím se
děti vše dozvídají naprosto přirozeně, jako
by procházely interaktivní výstavou v muzeu. Kostry zvířat i lidí se představují
v úžasných dvoubarevných ilustracích (fluorescenční oranžová se snoubí
s modrou). Každá dvoustrana je věnována určitému tématu: chrupavce,
exoskeletu, zubům, kloubům, rukám ap., a obsahuje krátké, srozumitelné texty
nabité překvapivými informacemi. Věděli jste, že dítě má v těle 350 kostí,
zatímco dospělý člověk jen 200? Kniha je určena čtenářům od šesti let.

