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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

Strážce ohně. / Oldřich Selucký.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
– 293 s.
ISBN 978-80-7195-621-1
Dobrodružný příběh se odehrává v období válečných
střetů Velkomoravské a Východofranské říše. Na pozvání
knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři Konstantin a
Metoděj na Velkou Moravu, aby tu založili školu. A
právě do této školy se dostává za dramatických okolností
chlapec Vojmír. Nejlepším učitelem a rádcem je pro něj
hlavně ve chvílích beznaděje a opuštěnosti otec Konstantin.
Kniha je určena dětem i dospělým, kteří mají rádi dobrodružství a zajímají se o
dějiny našeho národa.

Nikolina cesta. / Michaela Fišarová, ilustrovala Jana
Štěpánová.
Praha : Albatros, 2012. – 187 s.
ISBN 978-80-00-02935-1
Nikola to doma nemá jednoduché, její táta je po smrti a s
máminým přítelem Zdeňkem zrovna nevycházejí. Ještě
že má mladšího brášku Martina, který ji má rád a se
kterým si báječně rozumí. A taky paní Stoklasovou, která
Martínka občas pohlídá, aby mohla Nikola do školy, kam
už takhle moc nechodí… Knížka jednoduše a srozumitelně zobrazuje příběh
týraných dětí, který vzhledem ke čtenářskému určení (pro děti od 12 let) má
relativně šťastný konec.

Theodore Boone : únos. / John Grisham.
Praha : Fortuna Libri, 2012. – 217 s.
ISBN 978-80-7321-626-9
Ve druhém dílu se opět setkáváme s hlavním
hrdinou Theodorem Boonem, který se chce stát
právníkem. Inspirují ho k tomu jeho rodiče a strýc Ike,
všichni jsou totiž právníci. Theodora zajímá prostředí
soudů, rád po něčem pátrá na vlastní pěst, a tak objasňuje
případy. V této knížce řeší únos své nejlepší kamarádky.
Poradí si sám a zachrání ji? Nebo to tentokrát bude muset nechat na dospělých a
policejních složkách?

