Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za leden 2016)

Druhý 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

Tajemství jeskyně pokladů / Petr Hugo Šlik ;
ilustroval Petr Morkes.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 148 s.
ISBN 978-80-00-04074-5
Dobrodružný příběh ve foglarovské tradici o přátelství,
napětí, dobrých skutcích i poučení. Vojta s Jindrou
jsou přátelé na život a na smrt. Když spolu objeví
tajemný vzkaz a najdou ukrytý sešit s popisem cesty
do jeskyně pokladů, vydají se okamžitě najít ten
záhadný poklad. Co si asi tak za něj koupí? Ale
s pokladem je to trochu jinak…Napínavý příběh děti
naučí, že nejcennější poklady nelze přepočítat na peníze.

Já jsem Malála / Malála Júsufzajová s Patricií
McCormickovou ; přeložila Martina Buchlová.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 228 s.
ISBN 978-80-00-04072-1
Malála pochází z Pákistánu, ráda kouká na seriály, čte si,
často se zlobí na mladší sourozence a hodiny si vydrží
povídat s kamarádkami. Ze všeho nejraději se ale učí. Ve
škole může zapomenout na svůj každodenní život
a objevovat svět. Tedy až do doby, než hnutí Talibán
zakáže dívkám do školy chodit. Malála právo dívek na
vzdělání začne hájit. To se však Talibánu nelíbí, a tak
musí Malála s rodinou prchnout do Anglie. V boji ale pokračuje. V roce 2014
jako vůbec nejmladší člověk v historii obdrží Nobelovu cenu za mír. Její poslání
tím však teprve začíná.

Trosečníci z Vlaštovky / Arthur Ransome ;
ilustroval Zdeněk Burian ; přeložila Zora Wolfová.
Praha : Albatros, 2015. – 6. vyd. – 354 s.
ISBN 978-80-00-04073-8
Na usedlost v Jezerní krajině na anglickém venkově
přijíždějí opět po roce strávit báječné letní prázdniny
Vlaštovky – sourozenci Roger, Titty, Zuzana a John,
aby zde spolu s Amazonkami – sestrami Nancy
a Peggy – prožili spoustu legrace a vysněných
dobrodružství
jako
mořeplavci,
cestovatelé
a dobrodruzi. Jejich plány jim však překazí velmi přísná prateta Amazonek,
a aby nebylo komplikací málo, Vlaštovky se stávají skutečnými trosečníky na
pustém ostrově. Utáboří se zde poté, co se jejich plachetnici zlomí stěžeň. Ale
žádná nesnáz nemůže porazit děti s fantazií a odhodláním, takže než je loďka
opravena, stanou se z Vlaštovek cestovatelé po souši. A jako zázrakem objeví
neobyčejné skryté údolí a tajuplnou jeskyni…Kniha vychází s ilustracemi
Zdeňka Buriana, které se v knižním vydání čtenářům představují poprvé.

