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První stupeň ZŠ 
 

  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 
 
 

 
Skleněné děti / Kristina Ohlssonová ; přeložila Viola 
Somogyi.  
Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vyd. – 184 s. 
ISBN 978-80-204-3201-8 
 
Po smrti tatínka se Billie s maminkou musí odstěhovat 
do domku v maminčině rodném městečku u moře. Billie 
se to celé vůbec nelíbí, přestože dům je krásný. V novém 
místě se totiž pořád dějí tajuplné, strašidelné věci. Jako 
by si někdo nepřál, aby se do domu nastěhovaly, a dělal 

všechno pro to, aby z něho Billie s maminkou vyhnal. Proč by jí jinak kdosi 
shazoval knihy z poličky, a proč se lustr v přízemí občas bezdůvodně rozhoupe? 
Billie se ale jen tak nedá a spolu s kamarádem Aladinem začne zkoumat temnou 
minulost domu. A čím víc se toho dozvídá, tím silněji cítí, že musí s maminkou 
pryč.  
 

 
Zákon smečky : skrytý nepřítel / Erin Hunterová 
; přeložila Miroslava Kopicová. 
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 218 s. 
ISBN 978-80-00-03706-6 
 
Druhý díl zvířecí ságy o statečné a nezdolné smečce 
psů, z nichž každý pes je jiné rasy, jiné povahy, přesto 
jsou svázáni společným poutem přátelství. Samotář 
Štístko odvedl smečku vodítkových psů z trosek města 
do divočiny. Ani tam však nejsou v bezpečí. Řeky jsou 
kontaminované a čistou vodu v jezeře v horách hlídá 

smečka Divokých psů. Zdá se, že boj je nevyhnutelný. Mají však vodítkoví psi 
šanci proti přesile?  
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Luisa a Lotka / Erich Kästner ; ilustrovala Eva 
Mastníková ; přeložila Hana Žantovská. 
Praha : Albatros, 2014. – 11. vyd. – 110 s. 
ISBN 978-80-00-03752-3 
 
Knížka německého autora Ericha Kästnera Luisa 
a Lotka vyšla česky poprvé již v roce 1959. Vtipný 
příběh dvou devítiletých děvčat, která se náhodně 
poznají na prázdninovém táboře, aby zjistila, že jsou 
vlastně sestry-dvojčata, která žila po rozvodu rodičů 
odděleně v jiných městech, oslovuje stále nové 

generace malých čtenářů. Dívky jsou na sebe zprvu naštvané, ale brzy se 
skamarádí a dohodnou se na tajné záměně. Tím způsobí nejednu spletitou 
i humornou situaci. „Copánky a kudrny“ se prostě rozhodly vzít osud do svých 
rukou. 


