Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za červenec 2015)

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

Malý lesní průvodce / Magdalena Wagnerová ;
ilustroval Pavel Sivko.
Praha : JaS, 2015. – 1. vyd. – 80 s.
ISBN 978-80-87654-15-6
Cesty se ztrácejí bůhvíkde, každou chvíli se odkudsi
ozve nějaký neznámý zvuk, pořád tu něco hrozivě
praská, výhrůžně šustí, a když padne soumrak, vzduch
prosytí večerní rosa a les zahalí temný, modrozelený
stín. Vever zaklapne jednu ze svých mnoha učených
knih, kterou měl právě rozečtenou, opustí svoje sídlo
mezi dvěma starými duby a opatrně se spustí po žebříku dolů, aby se pokusil na
Černém palouku někoho přesvědčit, že není obyčejná veverka.

Knížka na prázdniny / Václav Vokolek ;
ilustrovala Zdeňka Krejčová.
Praha : Garamond, 2015. – 1. vyd. – 240 s.
ISBN 978-80-7407-260-4
Jedenáctiletý Vítek vyráží se svým tatínkem na
prázdniny do Železných hor. Už v den vysvědčení se
ukazuje, že to nebudou jen tak ledajaké prázdniny.
Začíná nejkrásnější období roku, období nečekaných
setkání, překvapení a výletů, při nichž Vítek nachází
nové, sympatické i trochu bláznivé kamarády. Musí ale
taky přijít na kloub některým záhadám. Například, existují čerti? Co jsou vlastně
zač? A může se s nimi kluk doopravdy potkat? Vyprávění je plné sluníčka,
vtipu, hravosti, ale také zajímavostí z kraje Železných hor.

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema /
Michael Ende ; ilustrovala Lucie Dvořáková ;
přeložila Naděžda Slabihoudová.
Praha : Albatros, 2015. – 2. vyd. – 172 s.
ISBN 978-80-00-03502-4
Jim Knoflík je malý černý kluk, který se jako
miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku,
jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš
je Jimův nejlepší kamarád, je strojvůdcem
a vlastníkem lokomotivy Emy. A tihle tři se jednoho
dne vydali do světa. Ovšem tahle cesta se změnila ve velké dobrodružství – pluli
po moři do Mandaly, kde slíbili císaři najít ztracenou dceru, projeli pohořím
Koruna světa, Údolím soumraku a skalní bránou Ústa smrti, potkali polodraka
i obra, až konečně dorazili do dračího města Žalmánie. Ale tím tohle
podivuhodné putování zdaleka neskončilo.

