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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 kubatova@npmk.cz 

 
 

 

Můj brácha Tornádo / Petra Štarková ;  

ilustrovala Markéta Laštuvková.  

Praha : Albatros/Pasparta, 2018. – 1. vyd. – 70 s. 

ISBN 978-80-00-05051-5 
 

Devítiletá Julie má staršího bratra Jonáše, který s ní 

chodí do stejné třídy. Má totiž ADHD a tak se někdy 

chová jako tornádo. Chvíli neposedí, místo toho, aby 

šel, tak běží, všechno mu padá z ruky. Ale běhat, to 

umí, dokonce je členem sportovního týmu Tornáda. 

Kniha psycholožky Petry Štarkové je třetím titulem řady Má to háček, která 

pomáhá dětem a rodičům. 

  

 

Chodil obr po zemi / Martin Šinkovský ; 

ilustroval Ticho 762. 

Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 82 s.  

ISBN 978-80-00-05045-4 

 

V jednom sousedství žil byl pan Gabriel, 

v dřívějších dobách obr. Ten každý den chodil do 

místního parku, kde krmil holuby. A k drobkům 

starého pečiva přidával i historky ze svého života. 

Ty byly tak neuvěřitelné, že je lidé z jeho okolí 

nebrali vážně. To však neznamená, že by se jim 

nelíbily. Naopak. Pana Gabriela s chutí poslouchaly všechny generace, které do 

parku chodily. Jeho příběhy posluchačům pomáhaly i v jejich vlastním životě. 

Brali si z nich poučení, nápady a inspiraci. Byly jeho příběhy pravdivé? Kdo 

ví… 
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Kůstek : útěk z Kůstkova / Jeff Smith ; 

překlad Michal Bronec. 

Praha : Crew, 2018. – 1. vyd. – 138 s. 

ISBN 978-80-7449-569-4 
 

Fantasy příběh, který mixuje velké osudové 

dobrodružství s humorem, vás zavede do světa, 

který je plný prapodivných bytostí – věčně 

hladových krysáků, bojových včel, obřích 

rudých draků (s doutníkem) a agresivních 

babiček. Do světa krásného i nebezpečného. 

Tentokrát je celý komiks vyvedený v barvě, ve vydání „scholastic“. 


