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(Výběr z přírůstků za květen 2015)

Přečtěte si s dětmi

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

Ezopovy bajky / Jiří Žáček ; ilustroval Adolf
Born.
Praha : Slovart, 2015. – 1. vyd. – 94 s.
ISBN 978-80-7391-987-0
Ezopovi byla připisována většina starověkých bajek,
zapsány však byly až po třech stoletích od jeho smrti.
Mnohokrát byly převyprávěny prózou i ve verších
a najde se jen málo těch, co by nevěděli, kdo byl
Ezop. Vzít do rukou převyprávění Ezopových bajek
od Jiřího Žáčka a číst si s dětmi moudré a vtipné
příběhy, prohlížet si ilustrace Adolfa Borna a povídat si o životě, to může být
chvíle, která se nám zapíše do paměti.

Pohádky japonských dětí / Joe Hloucha ; 51
obrazů dle fotografií a starých dřevorytů.
Praha : Pragma, 2015. – 2. vyd. – 86 s.
ISBN 978-80-7349-440-7
Tato kniha není pohádkovou knihou v pravém slova
smyslu. Kniha vznikla při cestě autora po Japonsku ve
20. letech minulého století. Je složená ze zážitků,
postřehů, legend a pohádek, které autor při svém
putování sesbíral a vyslechl. Seznámíte se se životem
tradiční japonské rodiny, s tamní kulturou a zvyky,
i když mnohé se od té doby určitě změnilo.

Princeznička v lese / Sibylle von Olfers ;
přeložila Martina Varkočová ; přebásnil Tomáš
Vondrovic.
Praha : Malvern, 2015. – 1. vyd. – 18 s.
ISBN 978-80-87580-40-0
Sibylle von Olfers, autorka slavných Kořenových
dětí či Marjánčina dobrodružství, patří mezi
významné představitelky secesního ilustrátorství.
Dětství prožila na zámku Metgethen ve Východním
Prusku a ve 24 letech vstoupila do Řádu sester
sv. Alžběty z Königsbergu. Získala umělecké
vzdělání a pracovala jako učitelka na katolické škole. Sibylle von Olfers zemřela
na plicní chorobu v roce 1916 ve věku 35 let. Kouzelné ilustrace a veršovaný
příběh Princezničky v lese si zamilují nejen holčičky od 3 do 10 let, ale jejich
kouzlu již sto let podléhají i jejich rodiče.

