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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 

 
 
 
 
Velké uši a dlouhé nohy / Ilona Fryčová ; 

ilustrovala Alena Schulz.  

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 43 s. 

ISBN 978-80-00-03448-5 

 

Jeden má velké uši, ten druhý dlouhé nohy, slon Kimbo 

a žirafa Gifi jsou hlavními hrdiny knížky, kterou vydalo 

nakladatelství Albatros v edici Druhé čtení. Příběh 

dvou čtyřnohých kluků, kamarádů ze savany, ilustrovala Alena Schulz. A až 

malí čtenáři dočtou dobrodružství zvířecích kamarádů, můžete se s nimi 

vypravit třeba do pražské ZOO, podívat se na živé slůně Sítu a žirafí mláďata. 

 
 
 
Vítejte v Pekle! / David Laňka ; ilustrovala Markéta 

Vydrová. 

Praha : No Limits, 2014. – 1. vyd. – 196 s. 

ISBN 978-80-905397-9-2 

 

Víte, jaké to je v pekle? No přece stejné jako u lidí, jen 

s tím rozdílem, že tak jak se děti straší čerty, tak se 

malí čerti straší lidmi. Hlavními hrdiny nové knížky 

Davida Laňky jsou dva čertíci Albert a Norbert. Markéta Vydrová je 

vypodobnila moc pěkně. Tyhle dva čertíky pošlou jejich rodiče za trest mezi lidi 

s úkolem vrátit peklu všechny hříšníky, kteří omylem utekli. Čertíci si mezi 

lidmi najdou kamarády - dvojčata Florentýnku a Valentýnku a jejich staršího 

brášku Fífu. 

 



 

 

 
 
 
První kniha Vikinga Vika / Runer Jonsson; 

ilustroval Petr Urban ; přeložil Josef Vohryzek. 

Praha : Albatros, 2014. – 4. vyd. – 216 s. 

ISBN 978-80-00-03151-4 

 

Nakladatelství Albatros vydává nově po generace 

oblíbenou knihu švédského autora Runera Jonssona. 
Vike – syn neohroženého náčelníka Halvara z Flaku – je 

sice maličký, ale zato chytřejší než všichni silní 

náčelníci dohromady.  

Malý Vike dokáže najít východisko z každé situace a svým důmyslem a vtipem 

vítězí nad hrubou silou. První kniha Vikinga Vika v sobě zahrnuje dva svazky: 

Viking Vike a Viking Vike a rudoocí rváči. Knížka pro čtenáře od 9 let vychází 

v původním překladu s novými ilustracemi. 

 


