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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

Klárka a 11 babiček / Olga Černá ; ilustrovala Alžběta
Skálová.
Praha : Baobab, 2015. – 1. vyd. – 128 s.
ISBN 978-80-7515-008-0
Klárka žije s dědečkem Tomášem, který je kominík. Ten
jednoho dne spadne ze střechy a zůstane na dlouhou dobu
v nemocnici a Klárka najednou nemá kde bydlet. Nejbližší
sousedka se projeví jako zlá a lakomá osoba a tak Klárku
čeká putování po domácnostech nejrůznějších, povětšinou
osamělých dam, Tomášových starých kamarádek, přítelkyň
i lásek. Každá z jedenácti „babiček“, jejichž domácnostmi Klárka projde, má
jinou představu o životě malé holčičky i o svém vlastním.

Ďáblova písmena / Martina Drijverová ; ilustroval
Vojtěch Otčenášek.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 117 s.
ISBN 978-80-00-03936-7
Jean-François de La Pérouse byl francouzský námořní
důstojník a objevitel. Když jej roku 1785 vyslalo
ministerstvo námořnictví na expedici do Tichomoří,
zastavil se La Pérouse na ostrově Tenerife a vyslal dva
členy posádky na vrchol obávané hory Pico de Teide.
Marně je Španělé od výstupu zrazovali. Námořníci byli
zvědaví, jaké tajemství hora ukrývá. Spatřili je.
Ďáblova písmena, která prý přináší samé neštěstí. Je to jen pověra? A jak skončí
La Pérousova výprava?

Bitva na řece Pádu / Oldřich Selucký.
Praha : Portál, 2015. – 1. vyd. – 257 s.
ISBN 978-80-262-0903-4
Námětem dobrodružného románu je válka dvou
chlapeckých gangů na předměstí italského Turína.
Odehrává se na pozadí euforie pro technické vynálezy
„věku páry“ a současně tvrdých sociálních
a politických střetů Itálie poloviny 19. století. Do
rušných událostí zasáhne i postava Dona Boska,
působícího mezi opuštěnými chlapci. Kniha je primárně určena čtenářům od
8 do 13 let - dobrodružným dějem i možností okusit něco z atmosféry
předminulého století. Autor také přibližuje dětem osobnost Dona Bosca –
zakladatele salesiánské kongregace.

Sedmý smysl 8. Dračí cejch / Ilka Pacovská ;
ilustroval Jan Patrik Krásný.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 480 s.
ISBN 978-80-00-03937-4
Existuje škola, kde si draci vychovávají lidi pro své služby
a potřeby. Je neuvěřitelné, kolik lidí touží drakům, kteří
lidmi opovrhují, sloužit. Do tohoto místa pošlou Hanku
ochránci s posláním chránit Lídu Laridonovou. Hanka
prochází mnoha nebezpečími, ale naštěstí má přátele, kteří
ji nikdy nenechají na holičkách. Ani osmý díl Sedmého
smyslu nezklame čtenáře: napětí a dobrodružství se střídá se scénami, které
potvrzují, že dobří a věrní přátelé jsou nad zlato.

