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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 

 

 

 

Anička v zahradě / Ivana Peroutková ; ilustrovala 

Eva mastníková.  

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 134 s. 

ISBN 978-80-00-04684-6 

 

Letní prázdniny utíkají jako voda, a Anička jejich 

začátek strávila právě na řece. Byl to báječně 

dobrodružný i trochu nebezpečný týden, vždyť sjela 

na kánoi Lužnici. Teď se Anička chystá k babičce na 

vesnici. Chodila tam jeden rok do školy, kamarádky 

ji už čekají. Anička se na ně moc těší, i na Prašína, 

s kterým byla vždycky zábava - a zase ji překvapí. 

Jaký tedy bude konec prázdnin, co všechno Aničku čeká? 

 

 

Ďasík a Ďáblík / Ivona Březinová ; ilustrovala 

Barbora Kyšková. 

Praha : Albatros, 2017. – 64 s. + pracovní sešit. 

ISBN 978-80-00-04685-3 

 

Ďasík a Ďáblík jsou oživlé kamenné sochy, co 

právě sestoupily na zem z Prašné brány a dovedou 

se přenést do dávných dob. Dvojčata Berenika 

a Bertík jsou v Praze na školním výletě, a nemohla 

si přát lepší průvodce než tyhle dva rozverné 

chrliče. Společně se projdou osmi stoletími, 

a výprava to bude vskutku neobyčejná 

a dobrodružná. Vydejte se na cesty s nimi – Ďasík 

s Ďáblíkem vás přátelsky zvou. 

 

mailto:koskova@npmk.cz


 

 

 

 

 

Tim Tolar aneb Prodaný smích / James Krüss 

; přeložila Vlasta Tafelová ; ilustroval Luděk Bárta. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 320 s. 

ISBN 978-80-00-04689-1 

 

Tim Tolar je výjimečný malý chlapec, který se umí 

smát nenapodobitelným zvonivým smíchem. 

Jednoho dne však svůj smích prodá tajemnému 

cizinci za schopnost vyhrát každou sázku. Když si 

uvědomí, o co přišel, vydává se do světa tajemného 

cizince najít. Na svém putování zažije mnohá 

dobrodružství. Podaří se mu nakonec získat svůj smích zpátky? 


