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Tajemné a kouzelné stromy / Martina 

Drijverová ;  ilustroval Vojtěch Otčenášek. 

Brno : Edika, 2016. – 1. vyd. – 88 s.  

ISBN 978-80-266-0955-1 

 

Co víte o stromech a keřích? Nejspíš jen to, že 

rostou v lese, v parku či na zahradě. Ale stromy 

mají svá tajemství, některé mají i kouzelnou moc. 

Proč se lidé klanějí dubu? Třeba proto, že dokázal 

odolat čertu. Všechny stromy i keře mají svá 

tajemství: buk, na který nevyleze medvěd, bříza – 

strom světla, modřín, po kterém sestupuje Slunce 

a Měsíc… Pověsti a legendy z dávných časů vás zavedou do kouzelného světa. 

A taky se něco dovíte o využití dřeva, plodů a listů stromů a keřů. 

 

Jak se co dělá / Oldřich Růžička ; Alexandra 

Hetmerová 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 6 s.  

ISBN 978-80-00-04085-1 

 

Víš, jak se vyrábí lžíce? Než se může tato na 

první pohled prostá věc začít tvořit, musí se získat 

železná ruda, ze které se vyrobí železo. Aby se 

mohlo vyrábět železo, je třeba vytěžit uhlí 

a vápenec. Uhlí se musí přeměnit v koks, 

vyrobené železo je třeba zušlechtit na ocel, 

a teprve ta se může tvarovat a lisovat do podoby 

lžíce. I tak zdánlivě jednoduchá věc jako lžíce zaměstná mnoho lidí různých 

profesí a vyžaduje řadu důležitých znalostí. Stejně tomu je například při výrobě 

chleba, trika nebo jednoduché sklenice. Ilustrované postupy v šesti 

velkoformátových rozkládacích mapách. 
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Karel IV. Pán světa / Zdeněk Ležák ; 

Jonáš Ledecký ; Matyáš Namai. 

Brno : Edika, 2016. – 1. vyd. – 160 s.  

ISBN 978-80-266-0958-2 

 

Byl jsem předurčen k tomu, abych vládl 

celému světu. Já jsem imperátor. Já jsem 

císař KAREL IV. Ve třech letech mě vzali 

matce, v patnácti jsem stál v čele armády 

bojovníků. Pak jsem se stal císařem celé 

římské říše. Komiksové zpracování života 

Karla IV. dokazuje, že dějiny mohou být 

podány i zábavně. Karel nebyl jen vznešenou 

postavou z učebnice dějepisu, můžete ho 

poznat také v novém světle, jako pána světa. 


