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Naučná literatura 

 
 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 kubatova@npmk.cz 

 

 

 

 

 

 
Zvířata : velmi důležitá encyklopedie pro 

děti, které chtějí o zvířatech všechno vědět / 

přeložil Petr Roth 

Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 224 s.  

ISBN 978-80-7549-781-9 

 

Obrazová encyklopedie pro mladší děti se 

spoustou zajímavých informací ze světa zvířat. 

Děti se zde dozví nejen základní fakta o tom, 

jaké druhy zvířat na Zemi žijí a kde, ale dočtou se i mnoho doplňujících 

informací - čím se živí, k čemu slouží maskování, jaké nástroje používají k 

získání potravy nebo proto, aby si ulehčily život. Text doprovází velké množství 

názorných fotografií. 

 

 

 
 
 
 
Vesmír : dětská obrazová encyklopedie / přeložila 

Jitka Zykánová 

Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 256 s. 

ISBN 978-80-7549-782-6 

 

Více než 800 ilustrací spolu s názornými popisky  

přenese děti až do hlubin vesmíru. Poznají historii letů 

do vesmíru, dozvědí se nejnovější skutečnosti o 
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vesmírných výpravách a orbitálních stanicích i o možnostech budoucích misí. 

Detailně prozkoumají sluneční soustavu a vesmír, který ji obklopuje, objeví super 

rychlé komety, extrémní teploty i bouře, které zuří po celá staletí. Dozvědí se, jaké 

to je, být astronautem; vydat se na procházku do kosmu anebo třeba chovat zvíře 

na palubě kosmické lodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurá do lesa! : zvířata a rostliny v průběhu 

roku / Susanne Riha ; přeložila Alena 

Bezděková 

Praha : Euromedia, 2018. – 1. vyd. – 41 

neočíslovaných stran. 

ISBN 978-80-7549-729-1 

 

Obrazový průvodce lesním královstvím v 

průběhu celého roku. Jak se mění les během 

jednotlivých měsíců, kdo v něm žije, co v něm 

roste apod. Na závěr každého období tematicky zaměřená stránka (patra lesa, 

lesnictví). 


