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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 

 

 

 

Myši patří do nebe… ale jenom na skok / Iva 

Procházková; ilustrovala Markéta Prachatická. 

Praha : Albatros, 2017. – 2. vyd. – 104 s.  

ISBN 978-80-00-04614-3 

 

Dobrodružství myšky Šupito začíná dramaticky. 

Myška utíká cestou necestou před lišákem, který ji 

zuřivě pronásleduje, zakopne a zřítí se z příkrého srázu 

do propasti. Když se Šupito probudí, uvidí před sebou 

malou rozpláclou myšku. Ta myška se nehýbá a – 

vždyť je to ona. A kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, 

která se s ní vesele pouští do řeči, přece loni umrzla v lese. Co se to děje? Šupito 

se záhy dostane do nebeského kraje, kde tráví nádherné chvíle. 

 

 

 

Projekt pes (ten můj) / Lucie Hlavinková ; 

ilustrovala Sylva Francová.  

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

ISBN 978-80-00-04636-5 

 

Jenda má na světě jen jedno veliké přání – mít psa. 

Jenže jeho rodiče jsou zásadně proti. Jediný, kdo ho 

chápe, je babička, které se už ale všechno tak trochu 

plete. A tak s pomocí kamarádky Moniky, jejíž 

máma cvičí asistenční psy, vymyslí rafinovaný plán, 

aby rodičům dokázal, že psi můžou být strašně 

užiteční. Způsobí tak celou řadu vtipných, 

absurdních situací, a možná, možná nakonec přece jen dostane i psa. 
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Zákon smečky : Soumrak (2) - přízraky noci 
/ Erin Hunterová ; přeložil Matěj Čuchna. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 224 s. 

ISBN 978-80-00-04612-9 

 

Život v divoké smečce ovládá nedůvěra. Ševel byl 

zabit a fenka Bouře si je jistá, že mu smrtelné rány 

mohl způsobit pouze jiný pes. Štístko a ostatní členové 

smečky se zdráhají Bouři uvěřit, ale ona je odhodlaná 

zjistit pravdu. Žije mezi nimi zrádce? Druhý díl nové řady úspěšné série Zákon 

smečky je určen čtenářům od 9 let. 


