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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 

 
 

 

Král Vrkú / Adam Stower ; přeložil Vratislav Kadlec.  

Brno : Host, 2018. – 1. vyd. – 176 s. 

ISBN 978-80-7577-409-5 
 

Jakub Suchý je obyčejný hubený kluk, co se umí skvěle 

schovávat. Právě teď se snaží ukrýt před starostovým 

synem Maxem, který nevynechá jedinou příležitost, aby 

ho šikanoval. Na útěku před svým úhlavním nepřítelem 

Jakub objeví skrytý hvozd uprostřed města. A v něm ten 

nejúžasnější stromový bunkr na světě se spoustou 

provazových žebříků, toboganů a ztřeštěných vynálezů. A tomu všemu vládne 

tajemná, vousatá a ohromně zábavná postavička – král Vrkú se svým 

neposedným mazlíčkem, vombatem Herbertem.  

 

 

 

Ťapka, kočka stěhovavá / Ivona Březinová ; 

ilustrovala Darina Krygielová. 

Praha : Albatros/Pasparta, 2017. – 1. vyd. – 94 s.  

ISBN 978-80-00-04861-1 

 

Ťapka je kočka domácí, ale především kočka 

stěhovavá. Ťapka totiž každý týden mění pelíšek 

a putuje s druhačkou Petrou. Peťula je ve střídavé 

péči, to znamená, že má po rozvodu rodičů dva 

domovy. Jeden týden bydlí u maminky, druhý u tatínka. Oba domovy jsou však 

v jiných městech, a tak má Peťula navíc i dvě školy, dvoje učebnice, různé 

kroužky a spolužáky. Ale přece jen někdo je pořád s ní, ať cestuje tam, či tam – 

Ťapka. A s tou jde všechno líp.  
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Katka Krátkozraká / Patrick Modiano ; 

ilustroval Jean-Jacques Sempé ; přeložila Jovanka 

Šotolová.  

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 70 s. 

ISBN 978-80-00-04847-5 
 

Katka Krátkozraká žije s tatínkem v desátém 

pařížském obvodě a touží stát se tanečnicí. Jenže 

nosí brýle. Ale když si je sundá, ocitá se v jiném 

světě, jemnějším a přívětivějším. Tam s tatínkem 

často utíkají. A čím se vlastně tatínek živí a proč 

od nich odešla maminka? Uvidí ji Katka ještě 

někdy? Patrick Modiano se v příběhu pro děti i dospělé vrací ke svým typickým 

tématům: zkoumání lidské paměti, identity a plynutí času.  

 

 

 

 

 

Lukáš a profesor Neptun / Petra Štarková ; 

ilustroval Milan Starý.  

Praha : Albatros/Pasparta, 2017. – 1. vyd. – 70 s. 

ISBN 978-80-00-04849-9 
 

Knížka Lukáš a profesor Neptun je o hvězdách, 

cizích planetách, autismu, a hlavně o Lukášovi. Je 

mu devět let, dva měsíce a čtyři dny, má rád 

astronomii a chodí do třetí třídy. Aby se mohl učit 

s ostatními dětmi, pomáhá mu ve škole asistentka 

Anetka. Jenže jednoho dne Anetka do školy nedorazí. Co teď? Začíná 

nejdobrodružnější den v Lukášově životě. 


