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Přečtěte si s dětmi 
 

 

 

 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 

 

 

 

Hlemýžď Čilišnek / Pavel Šrut ; ilustroval Jiří 

Šalamoun. 

Praha : Paseka, 2015. – 2. vydání – 96 stran.  

ISBN 978-80-7432-659-2 

 

Svatý Jiří na obrázku píchá draka do ocásku… 

známé verše, které si všichni pamatujeme, najdete 

v téhle knížce na straně 76. Začátkem osmdesátých 

let se dali dohromady dva špičkoví autoři, Pavel 

Šrut a Jiří Šalamoun, oba spojoval specifický 

humor a zájem o nonsensovou poezii. Hlemýžď Čilišnek se stal legendou. 

Knížka vychází znovu po více než třiceti letech jako pocta autorům, jejichž 

kvality se léty mnohokrát potvrdily. 

 

 

 

Z pohádkové postýlky / Jiří Žáček ; 

ilustroval Adolf Born.  
Praha : Šulc-Švarc, 2015. – 1. vyd. – 192 stran.  

ISBN 978-80-7244-383-3 

 

Kniha obsahuje dvacet pět více či méně 

známých pohádek, které pro děti vtipně 

převyprávěl Jiří Žáček. Jeho pohádková řeč je 

dětem milá, blízká fantazii malých snílků. Jak 

přesně to v pohádkovém světě vypadá, zachytil 

ve svých ilustracích Adolf Born. A tak i známé pohádkové příběhy znějí díky 

vypravěči jako nové. 
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Zanzibar jako vyšitý / napsala a ušila 

Radka Dráčková.  
Praha : Labyrint, 2015. – 1. vydání – 44 stran.  

ISBN 978-80-86803-32-6 

 

Zanzibar. Ostrov magického jména, kde jsou 

pláže a pletené střechy domků. Zvířata tu mívají 

cestovatelské touhy a lidé nešetří úsměvy. 

Knížka pro děti i rodiče je složená trochu 

veršem a trochu prózou, ale hlavně jehlou a nití 

a kousky vysloužilých látek, které i tomu, co opravdu není k uvěření, dávají 

hmatatelnou podobu a zářivé barvy. Plastické obrázky spolu s dvanácti 

veršovanými a pěti prozaickými texty hravě a s humorem provedou malé 

cestovatele životem ostrovanů i zvířat z ospalé vesničky jménem Jambiani, kde 

i  nejvšednější věci jsou velmi neobyčejné.  

 


