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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

Romance / Blexbolex ; přeložila Tereza Horváthová.
Praha : Baobab, 2013. – 1.vyd. – [260] s.
ISBN 978-80-87060-76-6
Nejnovější kniha francouzského ilustrátora, grafika
a autora originálních obrazových knih vypráví rytířský
příběh o lupičích, únosu princezny, válce rozpoutané zlou
čarodějnicí a chrabrém cizinci. Téměř tři sta stran obrazů,
krajin, snů a dějů pro nekonečné prohlížení pro malé i velké děti a jejich
romantické rodiče. Kniha obsahuje minimum textu a je na čtenáři, aby si příběh
dotvářel po svém.

K Ježíšku : vánoční příběh a české
koledy / Marie Fischerová-Kvěchová.
Praha, Litomyšl : Paseka, 2013. – 1.vyd. – 40 s.
ISBN 978-80-7432-342-3
Obrázková knížka malířky a ilustrátorky Marie
Fischerové-Kvěchové, jejíž celoživotní tvorba
byla spjata se světem dětí. Rozkládací leporelo
s vánoční tematikou vyšlo poprvé již před více než půlstoletím, ale i dnešní malí
čtenáři určitě ocení půvab autorčiných ilustrací a její typicky český výtvarný
rukopis, doprovázený koledami a roztomilými verši.

Louskáček a Myší král / Ernst Theodor
Amadeus Hoffmann ; ilustrovala Martina Richterová
; přeložila Helena Kubová.
Praha : Knižní klub, 2013. – 1.vyd. – 92 s.
ISBN 978-80-242-3803-6
Překrásně ilustrovaný klasický příběh od německého
autora fantastických vyprávění je současně libretem
baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Knížka
tak může sloužit i jako příprava k návštěvě divadla
nebo poslechu hudby. Holčička Marie objeví pod
vánočním stromkem dřevěného panáčka – louskáček.
Její zlobivý bratr s ním začne louskat ořechy tak
silně, až ho poškodí. Louskáček je uložen do skříňky mezi husary na hraní.
Marie pod stromkem usne, a když se probudí, zjistí, že v místnosti se strhla bitva
– na jedné straně je Louskáček v čele husarů, na druhé zrádný, úskočný Myší
král. Je to sen, nebo čáry prazvláštního strýčka Drosselmeyera? Podaří se
Louskáčkovi vysvobodit zakletou princeznu Pirlipat?

