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Knihy je možno si zapůjčit do studovny Pedagogické knihovny
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Deník vodnice Puškvory / Ivona Březinová ;
ilustrovala Lucie Dvořáková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 80 s. + pracovní
sešit.
ISBN 978-80-00-04523-8
Víte, že si vodnické holky také píší deník. Třeba
taková vodnice Puškvora, která bydlí s rodiči, starší
sestrou Dušanou a mladším bráškou Bláťuldou v
rybníce jménem Žabakor. A protože je moc šikovná a
dobře se učí, v září ji čeká přestup do lidské školy. Ale
teď jsou před ní prázdniny a ty si hodlá pořádně užít –
mokře a dobrodružně. Vtipné vyprávění o neobyčejné vodnické rodince
doplňuje pracovní sešit pro malé čtenáře.

Taková medvědí rodinka / Zbyněk Černík ;
ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková.
Praha : Knižní klub, 2014. – 1. vyd. – 72 s.
ISBN 978-80-242-4333-7
Poučné i legrační příběhy ze života dvou
neobyčejných medvídků a jednoho mazaného tygra.
Medvídci z malajské džungle se právě dali
dohromady a ani chviličku se nenudí – pořád se něco
děje. Jejich kamarád Tygr totiž neustále vymýšlí
nějaké lumpárny. Medvídek Lumpur navíc všechno
bere doslova, takže je potřeba mu vysvětlovat, co to znamená „o kolečko víc“,
„proti srsti“, „pod pantoflem“ atd. Dotisk knížky pro dětské čtenáře.

Tappiho toulky po Bručících horách /
Marcin Mortka ; ilustrace Marta Kurczevska ;
přeložila Barbora Gregorová.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 136 s.
ISBN 978-80-7491-787-5
Sotva se vrátili z dlouhé plavby po moři, vydávají
se Tappi a Chichotek na výpravu do Bručících
hor. Kdosi totiž ukradl obru Hlabřichovi
kouzelnou mísu. Aby zachránil les a kamarády,
vypraví se Tappi ztracenou mísu hledat. Cestou
navštíví svoji babičku a potká spoustu nových
přátel. Třetí díl pohádkové série o usměvavém vikingovi a jeho příteli sobíkovi.

Žárlivý rytíř a tichá nevěsta / Helena
Lehečková ; ilustrovala Lucie Dvořáková.
Praha : Knižní klub, 2016. – 1. vyd. – 120 s.
ISBN 978-80-242-5289-6
Pohádkový příběh o lásce a žárlivosti mezi
nemluvným rytířem a cizokrajnou krasavicí se
točí kolem porozumění. Potíže s různými jazyky,
zvyky a povahami přitom nemají jen lidé, ale
i čerti. Rytíř Otakar si dal na osamělé skále vystavět hrad Žárlíř a přivedl si do
něj z jedné válečné výpravy švédskou nevěstu. Ohnivě ji miluje, ale nemá
nejmenší potřebu se s ní dorozumět. Chce jen její němý obdiv a svůj nerušený
klid. Zpravodajský čert Špehoň a záškodnický čert Kazisvět ho bedlivě sledují
a dělají vše pro to, aby ho dostali do pekla.

Překlep a Škraloup / Barbora Klárová ;
Tomáš Končinský ; ilustroval Daniel
Špaček.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 116 s.
ISBN 978-80-00-04502-3
Věděli jste, že věci stárnou? Stačí jen na
chvilku nedávat pozor a z věci, která před
chvíli zářila novotou, je starý, nepotřebný
krám. Ale kdo za to může? Drobná stvoření,
která mají veškeré stárnutí na starosti.
Skřítek Překlep, jehož specialitou jsou
chyby v knížkách, se jednoho dne vydá na
dobrodružné putování k samotnému Zubu
Času. Podaří se mu zastavit stárnutí? A kdo získá Křišťálový Prdlajs? A jakou
roli v tom všem hraje mluvící hovnivál? Vtipná knížka pro čtenáře od šesti let.

