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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 

 

 

 

Zajatci stříbrného slunce / Miloš Kratochvíl ; 

ilustrovala Iku Dekune. 

Praha : Triton, 2015. – 1. vyd. – 98 s. 

ISBN 978-80-7387-581-7 

 

Víte, co se děje ve městě, které jste rozbořili svou 

počítačovou hrou? Já z toho města jsem. Pojďte tam 

se mnou a poznáte, jak jednoduché je bojovat 

a zabíjet ve virtuálním světě s vědomím výhody 

deseti vlastních životů a jak složité je dát rozbitý 

svět zase do pořádku? Příběh malého Marka a jeho kamarádů z počítačového 

města je určen čtenářům od sedmi let. 

 

 

 

Perenda / Magdalena Wagnerová ; ilustroval Jaromír 

F. Palme. 

Praha : Plot, 2015. – 1. vyd. – 74 s. 

ISBN 978-80-7428-258-4 

 

Perenda je podivný, původně lesní tvor (ani úplně 

člověk, ani úplně zvíře), daleko nejspíš obr docela 

určitě mužského pohlaví. Je mírně dospělý, ale nikoli 

starý, i když už žije několik desítek, možná stovek let. 

Jednoho dne najde v domovském lese zapomenutý 

ruksak. A v zapomenutém ruksaku knihu o staré Praze 

plné nevídaných bytostí, přízraků a strašidel. Což ho 

nesmírně zaujme. A tak začne neprodleně hledat způsob, jak se do onoho 

tajemného města podívat. Jak jinak než v houbařském košíku malé Otýlie, která 

bydlí ve starém domě na Malé Straně. 
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Gorila a Já / Frida Nilsson ; ilustrovala Martina 

Matlovičová ; přeložila Viola Somogyi. 

Praha : Portál, 2015. – 1. vyd. – 144 s. 

ISBN 978-80-262-0795-5 

 

Hlavní hrdinkou knihy je osmiletá Jonna, která žije 

v dětském domově. Ředitelka ji nemá ráda a ochotně ji 

předá k adopci děsivé Gorile, která žije na skládce a živí 

se prodejem šrotu. Jonna se nejprve Gorily bojí, ale 

postupně se s ní spřátelí. Ukáže se, že Gorila sice žije v nepředstavitelném 

nepořádku, ale dokáže Jonně poskytnout lásku a pocit bezpečí, které jí v 

dětském domově chyběly. Pořídí jí kolo, nakoupí jí oblečení a Jonna pochopí, že 

v životě tolik nezáleží na tom, zda má čisté ruce a upravené vlasy, pokud najde 

někoho, komu na ní skutečně záleží, kdo se dokáže vcítit do jejích potřeb. Nad 

nově vzniklou idylou se však začnou stahovat mračna. 

 

 

 

 

 

Povídačky pro Klárku / Jiří Stránský ; ilustroval 

Matěj Forman. 

Praha : Meander, 2015. – 3. vyd. – 100 s. 

ISBN 978-80-87596-74-6 

 

Klárčin táta byl námořní kapitán. A protože byl často 

dlouho na moři a domů se vracel po mnoha týdnech či 

dokonce měsících, psal své malé holčičce úžasné 

dopisy plné roztodivných povídaček. Uprostřed oceánu 

zatím nepostavili žádnou poštu, kde by táta mohl hodit dopis do schránky a tak 

jednotlivé dopisy shodily sice zřídka, ale zase byly pořádně nadité příběhy. 



 

Kouzlení vše nezmění / Helena Beránková ; 

ilustrovala Jana Kubásková. 

Praha : Machart, 2015. – 1. vyd. – 31 s. 

ISBN 978-80-87938-15-7 

 

Poutavý pohádkový příběh holčičky Anežky, která 

objevila svůj svět na staré půdě a chvíli váhala, jestli se 

má stát vílou. Společně s malou Anežkou můžete 

nahlédnout do světa víl, setkat se s hodnou vílou 

Půdilkou, strašidelným obrem Hromákem, ale hlavně 

překonat strach z nového neznámého prostředí? Pojďte 

tedy s Anežkou prozkoumat místa, která možná existují 

nejen v naší fantazii. Poznejte prostřednictvím tohoto příběhu sílu přátelství 

a odhodlání vyrovnat se s překážkami, které se nám někdy zdají nezvladatelné, 

a věřte, že kouzlení opravdu vše nezmění. 


