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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 

 

 

Kiko a tulipán / Markéta Pilátová ; ilustroval 

Daniel Michalík. 

Praha : Meander, 2016. – 1. vyd. – 70 s.  

ISBN 978-80-87596-89-0 

 

Desetiletá Kiko pochází z Japonska, ale žije na 

Moravě a ještě k tomu na zámku. Nyní se ale 

musí opět stěhovat. Tentokrát na zámek ve 

Velkých Losinách, kde její tatínek restauruje 

další tajemnou knihu. Kiko je náměsíčná a v noci se v zámecké zahradě setká 

s oživlými kamennými trpaslíky a moudrou Archivářkou. Ale také se zlým 

kouzelníkem, který je přesvědčen, že Kiko umí pomocí skládaček origami 

zastavit čas. Statečná Kiko vyzve kouzelníka na souboj - kdo lépe poskládá 

složitou papírovou skládanku, vyhraje. Kiko do té své vloží nejen nekonečnou 

japonskou trpělivost, ale především vřelé srdce a cit pro spravedlnost.  

 

Stříbrný chlapec / Kristina Ohlssonová ; přeložila 

Viola Somogyi. 

Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 200 s. 

ISBN 978-80-204-3202-5 

 

V první knize Skleněné děti řešili Billie a Aladin záhadu 

starého domu, v kterém strašilo. Nyní se začíná ztrácet 

jídlo z restaurace Aladinových rodičů. Navíc Aladin 

několikrát zahlédne zvláštního chlapce, který se ale 

vždy doslova vypaří. Aladinovi rodiče se kvůli 

finančním problémům s restaurací stále častěji hádají 

a zvažují, že se vrátí zpět do rodného Turecka. To Aladin nechce dopustit a tak 

se spolu s kamarádkou Billie pustí do napínavého pátrání. Podaří se dětem najít 

ztracený poklad? Přijdou na to, proč se ztrácí z restaurace jídlo? A kdo je onen 

záhadný mizející chlapec? 
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Dobrodružství začíná pod hvězdami / Dana 

Šianská ; ilustrovala Barbora Kyšková. 

Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 126 s. 

ISBN 978-80-253-2995-5 

 

Poetický vánoční příběh je plný zázraků. 

V zasněženém lese najdou opuštěnou dívenku. Nikdo 

se k ní nehlásí, a ani ona netuší, jak se tam ocitla. Silně 

podchlazenou ji odvezou do nemocnice. Tam potkává 

Aleše – nemocného chlapce, který se na všechno dívá 

jen z té horší stránky. Setkání s tajemnou dívkou ale 

všechno změní. Začnou spolu podnikat výlety do snů, při kterých zažívají 

neobyčejná dobrodružství. Najdou na svých cestách, mimo nevšedních zážitků, 

i lék na Alešovo uzdravení? 

 

 

 

 

 

 

Tajemství pohřešovaného muže / Enid 

Blytonová ; ilustroval Bohumil Fencl ; přeložil Pavel 

Sýkora. 

Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 158 s. 

ISBN 978-80-00-04529-0 

 

Pět pátračů má další práci. Musí vypátrat, kde se 

skrývá uprchlý vězeň se zjizvenou tváří. Že by byl na 

pouti? Nebo na konferenci sběratelů a milovníků 

brouků, která se v Peterswoodu právě koná? Třináctý příběh malého detektiva 

Špekouna a jeho kamarádů nepostrádá napětí ani vtip. 


