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Naučná literatura
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

Jak si postavit železnici / Martin Sodomka.
Svitavy : MS studio, 2017. – 1. vyd. – 70 s.
ISBN 978-80-906830-0-6
Až někdy pojedete vlakem, zkuste si představit
krajinu před vznikem železnice. Všechny ty mosty,
tunely a nádraží působí dojmem, jako by tu byly
odjakživa. Železnou dráhu začali budovat naši
předkové před více než sto sedmdesáti lety
a postavili ji dobře. Obešli se tenkrát bez bagrů,
elektrického proudu a mobilních telefonů. Zůstalo
po nich nesmírně užitečné dílo, které klidně může sloužit i v příštím století. Na
světě jsou i další prastaré vynálezy užívané dodnes.

Dobrodružství v přírodě / kolektiv autorů ;
přeložila Lucie Hušková.
Brno : Edika, 2017. – 1. vyd. – 320 s.
ISBN 978-80-266-1100-4
Bohatě ilustrovaná kniha vám umožní rozpoznat
živočichy i rostliny, na které můžete narazit při
výletech ve svém okolí, ale i během svého
prázdninového pobytu u moře. Najdete zde tipy
a nápady na spoustu netradičních her, které si
můžete zahrát venku i doma, podle řady návodů
krok za krokem si vyrobíte dárky, které vám
budou připomínat váš poslední báječný výlet.
Proniknete více do tajů zahradničení a počasí. Pojďte s touto knihou vstříc
novým dobrodružstvím.

Vyber si svého mazlíčka… a nauč se o
něj starat / Katarína Belejová a Petra
Bartíková ; ilustrovala Aneta Žabková.
Praha : Albatros/B4U Publishing, 2017. – 1.
vyd. – 24 s.
ISBN 978-80-00-04632-7
Jedno vypadá jako pochodující list, druhé jako
plyšová koule. Třetí je nejšťastnější ve vodě,
čtvrté na větvi a pátému je dobře v parku, kde
může běhat jako o závod. Strašilka, morče,
rybička, leguán a pes. Už víš, o které zvířátko
se chceš starat? Pomůžeme ti to zjistit. V této
knize najdeš Mazlíčkomat, což je speciální přístroj, díky kterému se dozvíš, jaké
zvířátko se pro tebe hodí, čím se živí, kde bydlí, co potřebuje, aby bylo šťastné,
a na co musíš dát pozor, aby si neublížilo. Zkrátka všechno důležité do začátku.

Vyber si svou rostlinku… a nauč se o
ni starat / Katarína Belejová a Petra
Bartíková ; ilustrovala Aneta Žabková.
Praha : Albatros/B4U Publishing, 2017. – 1.
vyd. – 24 s.
ISBN 978-80-00-04633-4
Klíčky, zelenina, bylinky, kaktusy, citrusy,
bonsaje a masožravé rostliny. Nauč se je
pěstovat. V knize ilustrované českou výtvarnicí
Anetou Žabkovou je uloženo to nejdůležitější:
zjistíš, kde si pořídit rostliny a jak se o ně
starat, aby dobře prospívaly. Dozvíš se, jaká kouzla se s nimi dají dělat
v obyčejném truhlíku, čím jsou výjimečné, jestli jsou k jídlu a jak chutnají. Až
dočteš tuhle knížku, bude z tebe zahradník jedna radost.

