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  Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny 

J. A. Komenského. Dotazy a informace o dalších nových knihách pro děti 
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Jak voní týden / Olga Masiuková ; ilustrovala 

Nanako Ishida ; přeložila Barbora Gregorová.  

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 106 s. 

ISBN 978-80-00-03803-2 

 

Malá Konstantina je docela obyčejná holčička. Má 

ráda slova, vůně, vítr ve vlasech a procházky se 

strýčkem Ríšou. Jenže na svět, který ji tak fascinuje, 

nevidí. Konstantina ale bere všechno s humorem 

a nadhledem a vůbec neví, proč by ji měl někdo 

litovat. Barvy si sice tak docela představit neumí, ale 

dny v týdnu bezpečně pozná podle vůně. Jediné, co 

by doopravdy chtěla zkusit, je projet se na kole… 

 

 

Červená kůlna / Ota Hofman ; ilustroval Tomáš 

Bím. 

Praha : Albatros, 2014. – 4. vyd. – 138 s. 

ISBN 978-80-00-03715-8 

 

Příběh červené kůlny napsal Ota Hofman už před 

čtyřiceti lety, mnohé se mezitím změnilo, ale základní 

myšlenka stále platí: Člověk jen těžko hledá někoho 

blízkého, a když ho najde, je to dar, kterého by si měl 

vážit…Kůlna vůbec nebyla červená, ale jak Míša hned 

poznal, byla to nejlepší kůlna na světě. Našel v ní totiž 

ostrov snů a s ní objevil dědu Andrýse, kamaráda sice 

o víc než padesát let staršího, ale s klukovským srdcem, který nikam 

nepospíchal a nic moudře nezdůvodňoval.  
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Cestování s Velrybou / Eva Papoušková ; 

ilustrovala Zuzana Rusínová. 

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 108 s. 

ISBN 978-80-00-03788-2 

 

Zelníčkovi jsou taková normální rodina. Maminka, 

tatínek, tři děti a pes Kolumbus. Nejmladší Terka má 

ráda hlemýždě, Ema lesní jahody a Tomáš basovou 

kytaru. Kolumbus se rád toulá a objevuje jako jeho 

slavnější jmenovec. Tatínek má rád překvapení 

a maminka má ráda svoji rodinu, jen by si občas přála 

odletět někam daleko k moři. Jenomže na to je jich v 

rodině moc a peněz málo. Přesto nakonec vyjedou na velkou prázdninovou 

cestu, na které je čeká horké italské slunce, barevné Monte Carlo, zlaté 

španělské pláže a spousta dobrodružství, ze kterých sice mají maminka i tatínek 

občas nervy na dranc, ale děti si je užijí naplno. 


