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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 

 
 

 
O holčičce z jiného světa / Aharon Appelfeld ; 
přeložila Šárka Doležalová.  
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 111 s. 
ISBN 978-80-00-03665-6 
 
Příběh dvou židovských chlapců Adama a Thomase se 
odehrává v nelehké době druhé světové války. Chlapci se 
musí často ukrývat v lese, dokud není ve vesnici opět 
bezpečno. Zpočátku mají dost jídla a umí si poradit, ale 
zásoby se  tenčí a hlad je neúprosný. Náhle se jako 

spásný anděl zjeví holčička Mína. Není nakonec opravdu z jiného světa? Příběh 
o neobyčejné odvaze, hlubokém porozumění a síle, která se skrývá tam, kde 
bychom ji nečekali, je určen čtenářům od devíti let. 
 
 

 
 
Velká knižní záhada / Pavel Čech. 
Havlíčkův Brod : Petrkov, 2014. – 1. vyd. – 78 s. 
ISBN 978-80-87595-35-0 

Určitě i vy máte rádi knížky s obrázky. Ale asi ani 
netušíte, že se postavy z ilustrací mohou 
přemisťovat a někdy se i ztrácejí. O této záhadě 
vypráví nová kniha brněnského výtvarníka Pavla 
Čecha. Hlavními hrdiny jsou kocour Alfréd a myšák 
Kvído, kteří postupně proběhnou mnoha známými 
dětskými knížkami a inspirují vás k další četbě.  

 



 
 
Tři bratři / Zdeněk Svěrák ; ilustroval Václav Šlajch. 
Praha : Fragment, 2014. – 1. vyd. – 111 s. 
ISBN 978-80-253-2293-2 
 
Jsou tři pohádky, které by měl každý znát:  
O šípkové Růžence, O Červené Karkulce a O dvanácti 
měsíčkách. Kdo viděl film Tři bratři, ten si je touto 
knížkou připomene, a kdo ho neviděl, ten si je užije v 
nečekaném spojení. Na stříbrném plátně hraje Zdeněk 

Svěrák vypravěče, který umí psát i malovat. V knižní podobě pohádkové 
příběhy ilustroval Václav Šlajch. 


