Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za únor 2018)

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

Sedmero pohádek / Miroslav Žák ; ilustrovala
Zdenka Krejčová.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 125 s.
ISBN 978-80-00-04823-9
Sedm pohádek přináší vyprávění o nebojácné
Aničce a lakotném statkáři, o Honzovi a čaroději,
Jankovi a pokladu i o moudrém ševci či
odhodlaném Jiříkovi. Josek přechytračí sám sebe
a Vojtovi zkříží cestu nešikovný čert. Chudí
mládenci a princové se tak vydávají za humna i do
světa, aby prokázali svou chytrost a statečnost
a získali spravedlnost. I děvčata jdou srdnatě vstříc všemožným nástrahám.
A jelikož ne všichni jsou stejní a každý projde různým protivenstvím, jsou
i pohádkové příběhy rozmanité.

Pohádky a vyprávěnky / Jan Maruna, Markéta
Hlasivcová ; ilustrovala Dagmar Španillerová.
Praha : Powerprint, 2017. – 1. vyd. – 109 s.
ISBN 978-80-7568-062-4
V pohádkových příbězích Markéty Hlasivcové a Jana
Maruny vystupují zvířátka a ožívají obyčejné věci,
třeba zápalka, bota, plechovka. Lidé a děti jsou tam,
jak tomu v pohádkách i v životě bývá, dobří i zlí, ale jsou ochotni se poučit.
A poznávají, že všemožné obtíže v životě se nejlépe řeší, když si přátelé
pomáhají.

Do třetice / Zuzana Pospíšilová ; ilustrovala Eva
Chupíková.
Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 110 s.
ISBN 978-80-00-04819-2
Říká se do třetice všeho dobrého… Trojka je totiž
v pohádkovém světě magické číslo. Vzpomeňte na tři
zlaté vlasy děda Vševěda, tři sudičky, tři úkoly, které
musí princ splnit, aby získal vytouženou princeznu…
A mohli bychom ještě pokračovat. Ale abychom
potkali magickou trojici, nemusíme nutně do
pohádky. Co třeba prarodiče, rodiče a děti? Když
spolu umějí vycházet, je to přece taky pohádka. A právě o nich a pro ně jsou
nové pohádky Zuzany Pospíšilové, určené ke společnému čtení všech tří
generací.

