Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za červenec a srpen 2018)

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

Projekt pes (prázdniny v Beskydech) / Lucie
Hlavinková ; ilustrovala Sylvy Francová.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 66 s.
ISBN 978-80-00-05021-8
Jendu, teď už šťastného majitele štěněte Dennyho,
čekají prázdniny u babičky a dědy v Beskydech.
Společnost mu dělá nezvedený bratranec Robin
i nejlepší kamarádka Monika. Čeká je napínavé noční
dobrodružství a dozvědí se toho spoustu o divokých
šelmách. Pátrají totiž po zvířeti, které řádí u sousedů.
Navíc se blíží dědečkovy kulatiny, a tak musí vymyslet perfektní dárek. Když se
pak sejde celá rodina, je jisté, že o řadu legračních příhod nebude nouze.

Poppy Borůvková: poprask na Akademii /
Jennie K. Brownová ; přeložil Václav Soukup.
Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 166 s.
ISBN 978-80-253-3594-9
Poppy Borůvková je nadšená. Zjistila totiž, že je
sklonkař, takže má nadání ovládat DVĚ mimořádné
schopnosti. Její radost však trvá jen do chvíle, kdy se
vrátí na Akademii zvláštních schopností – tentokrát jako
poradce. Na Poppy a její kamarády Elii, Logana a Sama
tady totiž čekají nejméně dva oříšky, které budou muset
rozlousknout: zachránit školu před novým učitelem
herectví a jeho děsivým muzikálem, ale taky vyřešit záhadná zmizení
studentů…

Druhé housle / Ilona Fišerová; ilustrovala Lenka
Jasanská.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 118 s.
ISBN 978-80-00-04989-2
Tony se s velkou rodinou právě přistěhoval do
nového města, navíc do domu, ve kterém nejspíš
straší. Rád hraje míčové hry, nejraději ze všeho kinball, týmový sport s velkým balonem. Ríša je Tonyho
pravý opak: maminka mu láskyplně říká Otesánku,
protože má pár kilo navíc, a spíš než na hřišti byste
ho potkali v hudební škole. Přestože jsou každý jiný,
rychle se spřátelí. Tony učí Ríšu kin-ball a Ríša by byl moc rád, kdyby Tony
začal chodit na housle. Jenže je tu háček: kluci nemají druhé housle.

Emil a detektivové / Erich Kästner; ilustrovala
Galina Miklínová; přeložila Jitka Fučíková.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 174 s.
ISBN 978-80-00-05003-4
Emil Tischbein bydlí s maminkou v městečku
Neustadtu, ale na prázdniny jede k babičce a sestřenici
do Berlína. Na cestu dostane nemalý obnos, jenže ve
vlaku usne. Když se probudí, peníze jsou pryč, ačkoli
měl obálku s penězi přišpendlenou k podšívce kabátku.
Co teď? Emil se rozhodne zloděje vypátrat a usvědčit, však už má podezření na
jednoho spolucestujícího. A nezůstane na to sám, získá kamaráda, který přivede
partu místních kluků. Promyšlená a dramatická honička za zlodějem může začít.

