Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za říjen 2017)

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

Tajemství jedné knihovny / Eva Dolejšová ;
nakreslila Monika Davidová.
Praha : Bambook, 2017. – 1. vyd. – 96 s.
ISBN 978-80-271-0501-4
Knížka Hrátky s knižními skřítky je určena pro
děti mladšího školního věku. Nenásilnou,
zábavnou formou se snaží přivést děti ke čtení, ke
knihám, ale i k zamyšlení nad okolním světem.
Snaží se podnítit děti, aby přemýšlely o příběhu,
který čtou a zkusily domyslet, jak by se
zachovaly, jak by příběh mohl skončit. Její
nedílnou součástí jsou zábavné úkoly,
omalovánky, komiksy a doplňovačky. Kniha akcentuje výchovu ke čtenářství a
lze ji využít i v knihovnách na různé besedy a akce s dětmi.

Klementýnka a naprostý blázinec / Sara
Pennypackerová ; ilustrovala Marla Frazeeová; přeložila
Eva Kadlecová.
Brno : CPress, 2017. – 184 s.
ISBN 978-80-264-1561-9
Léto je za dveřmi, a Klementýnka není připravená. Není
připravená začít mluvit se svým taťkou - vyčítá mu, že jí
maso. Svůj smutek vyjadřuje tím, že mu dává smutné
obrázky zvířat, která nechtějí skončit na něčím talíři.
Klementýnčina mamka se také nezdá být připravená na očekávané miminko.
Najednou je posedlá uklízením (taťka tomu říká hnízdění), ale přitom ještě ani
nevybrala jméno. A na co Klementýnka opravdu není připravená, je loučení s
panem učitelem z třetí třídy.

Tenkrát svět / Michaela Vincourová a
Lukáš Vincour; ilustrovala Dominika
Nováková.
Praha : Lukáš Vincour, 2017. – 1. vyd. – 50 s.
ISBN 978-80-270-2402-5
Planeta Země je po dlouhé době konečně zase
krásné místo. Všechno je, jak má být, a každý
je tu šťastný. Věděli jste, že existoval svět, ve
kterém lidé nevěřili na duchy přírody, jako
jsou víly, skřítci, vodní bytosti nebo třeba
stromolidé? Dokonce si lidé v tomto světě nevážili přírody, ani zvířátek. O tom
všem se zvídavý chlapeček jménem Vilík dozvídá od svých kamarádů, kterými
jsou právě duchové přírody.

