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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 
 

 

 

 

Pohádková mateřídouška / různí autoři ; 

ilustrovala Anna Mastníková. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 175 s.  

ISBN 978-80-00-04859-8 

 

Časopis Mateřídouška, který dobře zná už několik 

generací čtenářů, měl 60. letech minulého století 

šťastné období. Přispívali do něj nejlepší čeští 

spisovatelé, básníci a ilustrátoři. V té době Dagmar 

Lhotová založila Knihovničku Mateřídoušky – drobné 

pohádkové sešitky. Tento malý, ale reprezentativní 

výběr předkládá dětem vázaná knížka. Na mateřídouškových květech vykvetly 

např. pohádky L. Aškenazyho, V. Čtvrtka, H. Doskočilové, M. Macourka, 

H. Šmahelové, ale i B. Hrabala či I. Vyskočila.  

 

 

 

Kluk s křídly / Miloslav Jágr. 

Praha : Albatros, 2017. – 2. vyd. – 48 s.  

ISBN 978-80-00-04848-2 

 

„Přál bych si – a moc – znovu zaletět tam, 

kde jsem býval klukem.“ Těmito slovy 

uzavírá Miloslav Jágr svou autorskou 

knížku o jednom klukovi z ostrova 

Výstrčka nedaleko Semil. Tenhle kluk 

dostal za odměnu křídla fantazie a vy si přečtěte, co všechno s nimi zažil. 
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Pošťák Myšák doručuje / Marianne 

Dubucová ; přeložila Eva Sládková. 

Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – 28 s.  

ISBN 978-80-7577-432-3 

 

Jakpak to asi vypadá doma u Krokoušů. 

Nebo u pana Veverčáka. Je pondělí 

a pošťák Myšák se připravuje na svou 

každodenní obchůzku. Naloží vozík balíčky 

a vyrazí na cestu. Přidejte se k němu 

a nakoukněte do domků i domečků těch, 

kdo bydlí v jeho rajonu. Každý příbytek je jiný, ale všechny jsou plné 

zajímavých věcí. A jejich obyvatelé už na pošťáka Myšáka netrpělivě čekají. 

Uhádnete, komu je určený úplně poslední balíček? První kniha ze série 

o pošťáku Myšákovi, v níž autorka stvořila úžasný svět plný zábavných detailů, 

do kterého se budete s dětmi rádi vracet. A pokaždé objevíte na obrázcích něco 

nového. 


