
NOVÉ KNIHY V SUKOVĚ STUDIJNÍ KNIHOVNĚ LITERATURY PRO MLÁDEŽ

Obrázková knížka s pohybovými říkadly s mininávodem pro rodiče, jak si s

dětmi užít nejenom čtení. Krátká a rytmická říkadla pro společné chvíle dětí a
dospělých jsou doprovázena inspirací pro rodiče, jak je možné si hrát a rozvíjet

dětskou fantazii i motoriku. Barevně výrazné ilustrace navíc stimulují také
zrak.

ŠOTOLOVÁ, Alena.  Snídal drak bramborák: pohádkové básničky pro kluky i

holčičky. Ilustroval Lucie DVOŘÁKOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-

80-204-4418-9.

 PROSINEC 2019

FISCHEROVÁ, Daniela.  Plác tác bác. Ilustroval Jakub KOUŘIL. Praha: Ivana

Pecháčková - Meander, 2019.  1. svazek. ISBN 978-80-7558-075-7.

Plác, tác, bác

LADEN, Nina. Jedno přání. Přeložil Radek MALÝ, ilustroval Melissa CASTRILLÓN.

Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-974-8.

Krátké lyrické veršíky vytváří harmonii s přívětivými, snovými

ilustracemi.  Pásmo veršů a obrázků ze světa dětské fantazie, kde je

všechno blízké a osobní. Ať už je to pejsek, křeslo nebo jezírko.

Snídal drak bramborák

Knížka představuje oblíbené pohádky, vyprávěné v hravých a snadno

zapamatovatelných veších i pro nejmenší děti.

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny

J. A. Komenského. Dotazy  a  informace  o  dalších  nových  knihách

a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na vanickova@npmk.cz
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Jedno přání

Kdo roste v parku

MÌCHALÌCYNA, Kateryna.  Kdo roste v parku. Ilustroval Oksana BULA, přeložil

Rita KINDLEROVÁ. Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-968-7.

Ilustrovaný příběh o malém semenáčkovi, který hledá svou spřízněnou duši.

Beletristické seznámení s vybranými druhy stromů.  V jednom parku rostlo

jedenáct velkých stromů a jeden malý semenáček. Přemýšlel o světě a všiml si,

že každá rostlina, zvíře i člověk jsou si s někým podobní. Začal se tedy rozhlížet

po okolních stromech a ptát se, ke komu patří on.
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Já chci taky do školy

Dva drobné příběhy o sourozencích Petrovi a Leně a běžných, obyčejných věcech

kolem nich. Petr by si moc přál sourozence, aby si měl s kým hrát. Když se ale

narodí sestřička Lena, není to vůbec tak, jak si Petr představoval. Ve druhém

příběhu už Lena vyrostla a Petr chodí do první třídy. Sestřička by do školy chtěla

chodit s ním. 

LINDGREN, Astrid, Astrid LINDGREN a Astrid LINDGREN. Já chci taky do školy. 4.

vydání. Ilustroval Marie TICHÁ, přeložil Jarka VRBOVÁ. Praha: Albatros, 2019. První
čtení. ISBN 978-80-00-05434-6.

MÍKOVÁ, Marka. Babky. Ilustroval Kristina FINGERLANDOVÁ. Praha: Meander,

2019. Modrý slon, 144. svazek. ISBN 978-80-7558-070-2.

Hravá kniha příběhů tří babek: Vomáčková, Kvasničkové a Zelí. Žiijí v jednom

domě, každá je jiná a dohromady tvoří povedené trio. Přestože jsou to nejen

babky, ale také babičky, zažívají v životě velkou legraci a užívají si každý den

života. Vaří spolu, nakupují, chodí na procházky ale také například založí kapelu.

Jezevec Chrujda ostrouhá křen

STANČÍK, Petr.  Jezevec Chrujda ostrouhá křen. Ilustroval Lucie DVOŘÁKOVÁ.

Praha: Ivana Pecháčková - Meander, 2019. Modrý slon, 147. svazek. ISBN 978-

80-7558-071-9.

Již šesté pokračování příběhů jezevce Chrujdy v lese Habřinec. Se svými

kamarádkami lasičkou Aničkou a sovou Stáňou bojují proti úkladům tchoře
Smradolfa. Tentokrát je problémem kořen křenu, rozrůstající se po celém lese.

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny J.

A. Komenského. Dotazy  a  informace  o  dalších  nových knihách  a

žádosti o rešerše směrujte, prosím, na vanickova@npmk.czpr
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Babky

Fridolína, Antonína a malá Mína

VOLFOVÁ, Eva, Olga ČERNÁ a Tereza HORVÁTHOVÁ. Fridolína, Antonína a malá
Mína. Praha: Baobab, 2019. ISBN 978-80-7515-098-1.

Na látku vyšitý příběh o třech malých panenkách a kočičce Míce. Vyprávění o tom

co se děje, když malé děti spí nebo jsou ve školce. V tomto domě hospodaří tři
malé panenky. Každá je jiná, všechny si rády hrají a kočka Míca dohlíží na to, aby

bylo všechno tak, jak má být.
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Dobrodružství sedmiletého kluka Bruna začíná, když se seznámí s vílou

Dospělkou, jež se věnuje napravování dospělých a vezme Bruníka na noční
výpravu do  Vílovic. Bruno se chce stát detektivem, a tak se zvědavě vypraví
spolu s vílou Dospělkou podívat, jak se napravují zlobiví dospělí ve Vílovicích.

ČÁLKOVÁ, Alena. Do průvanu za uši tatínci se nevěší. Ilustroval Eva SÝKOROVÁ-

PEKÁRKOVÁ. V Praze: Albatros, 2019. ISBN 978-80-00-05509-1.

Do průvanu za uši tatínci se nevěší

MADĚRA, Petr. Zelené báje. Ilustroval Aneta OPEKAROVÁ. Praha: Mazzel, 2018.

ISBN 978-80-270-4676-8.

Pět originálních legend z pera krajinného ekologa Petra Maděry vede k

zamyšlení nad křehkou rovnováhou přírody a rolí člověka v ní. Kniha je určena

mladším i starším dětem a zaujme i dospělého čtenáře. 

Pro Tebe

ČECH, Pavel. Pro Tebe. Havlíčkův Brod: Petrkov, 2018. ISBN 978-80-87595-

69-5.

Devět krátkých kreslených příběhů ukrytých v malých balíčcích. V publikaci

se prolínají komiksy určené dětem s komiksy určenými dospělým. Poetické,

emočně nabité příběhy o obyčejných věcech, jenž se díky jejich hrdinům

stávají neobyčejnými.

 

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny

J. A. Komenského. Dotazy  a  informace  o  dalších  nových knihách

a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na vanickova@npmk.cz
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Zelené báje

Bylum nebylum

FISCHEROVÁ, Daniela.  Bylum nebylum. Ilustroval Jitka PETROVÁ. Praha:

Euromedia, 2017. Pikola. ISBN 978-80-7549-516-7.

Dobrodružný a napínavý příběh z městečka Ostrovín, kde jednoho dne zmizí
zámek a o nekolik let je unesena malá Pavlínka. Jakou spojitost obě události

mají? A co s tím mají společného dvě vzácné knihy - kniha tvoření Bylum a

kniha boření Nebylum?
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Emanuel Fajahyla je trochu osamělý spisovatel, má rád svou maminku a občas si

představuje, jaké by to bylo, kdyby s ním bydlela jeho vyvolená. Ale ouha, místo dívky

jeho snů se u něj zabydlel medvěd. Medvěd Emanův život doslova převrátí naruby. Kniha

absurdního nonsensového humoru připomínajícího Marcela Aymého, Williama Saroyana

či Ivana Vyskočila.

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Jmenuji se Emanuel Fajahyla. Praha: Baobab, 2017. Mi.Mo.

ISBN 978-80-7515-068-4.

Jmenuju se Emanuel Fajahyla

LACOUR, Nina. Všechno je v pohodě. Přeložil Anežka DUDKOVÁ. Praha: CooBoo,

2018. ISBN 978-80-7544-599-5.

Dívčí román vypráví o Marin, jež se musí po prožitých událostech vyrovnat s odhalenými

tajemstvími své rodiny. Ani její nejlepší kamarádka Mabel neví pravdu o tom, co se

během několika posledních týdnů stalo. Ale přestože je na univerzitě v New Yorku, tisíce

kilometrů od domova, stále nemůže zapomenout na svůj domov a tragédii, před kterou

se snažila utéct. 

Silnější než někdo, Nebuď jak gadžo, Lili a dvě mámy

POKORNÝ, Marek. Silnější než někdo. Praha: Ašta šmé, 2016. Nejisté domovy. ISBN 978-80-906587-0-7.

Komiksové vyprávění z edice Nejisté domovy přináší na základě autentických výpovědí vhled do životů
ohrožených dětí, které museli trávit mládí bez své biologické rodiny.

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny

J. A. Komenského. Dotazy  a  informace  o  dalších  nových  knihách

a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na vanickova@npmk.cz2.
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Všechno je v pohodě

LACHMANOVÁ, Františka.  Nebuď jak gádžo!. Praha: Ašta šmé, 2016. Nejisté domovy. ISBN 978-80-

906587-1-4.

GEISLEROVÁ, Lela. Lili a dvě mámy. Praha: Ašta šmé, 2016. Nejisté domovy. ISBN 978-80-906587-2-1.
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Historie Čechů v USA

 Dějiny české krajanské komunity na území Spojených států od devatenáctého století až do

současnosti. Medailony Čechů z různých oborů, kteří se dokázali prosadit v Americe. Krátké
texty a výpravné ilustrace nás provádějí dějinami Spojených států amerických a jejich vlivu

na české krajany.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Historie Čechů v USA. Praha: Práh, 2019. ISBN 978-80-7252-728-1.

FICHOU, Bertrand a Marc BEYNIÉ. Věda není nuda: pro zvídavé od 7 do 107 let. Ilustroval

Pascal LEMAÎTRE, přeložil Jana CHARTIEROVÁ. Praha: Svojtka & Co., 2019. ISBN 978-80-

256-2485-2.

Vybrané zajímavosti z oblasti vědy a techniky formou otázek a odpovědí.  Otázky

týkající se vědy zasílaly děti do naučného časopisu Images Doc a pro tuto publikaci byly

vybrány ty nejzajímavější. Každá otázka je vysvětlena na 1-2 stranách a doprovázena

veselými ilustracemi.

Pozor v knihovně je kocour

DAVIES, Kate. Hravá anatomie: posviť si na lidské tělo. Přeložil Karel MARTINEC. Praha:

Dobrovský, 2018. Knihy Omega. ISBN 978-80-7585-000-3.

Dobrodružný příběh kluka Davida, který má ze všeho nejraději čtení, seznamuje děti s

dějinami knih, knihoven a význačnými osobnostmi kronikářů, vědců a knihovníků. 

Knihy  je  možno  si  zapůjčit  do studovny  Pedagogické  knihovny

J. A. Komenského. Dotazy  a  informace  o  dalších  nových  knihách

a žádosti o rešerše směrujte, prosím, na vanickova@npmk.czna
uč
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Věda není nuda

Hravá anatomie

SMOLÍKOVÁ, Klára. Pozor, v knihovně je kocour!:  Ilustroval Vojtěch ŠEDA. Praha: Mladá
fronta, 2019. ISBN 978-80-204-4910-8.

Originální knížka pro děti, která odkrývá tajemství lidského těla pomocí ilustrací 3 v 1
(RGB ilustrace). Součástí knihy jsou tři barevné čočky. Pomocí červené si máme

možnost prohlédnout kostru, zelenou prozkoumáme svaly a modrou uvidíme životně
důležité orgány.

CIEŚLAK, Aleksandra.  Dodělej si knihu. Přeložil Lucie ZAKOPALOVÁ. Praha: Baobab,

2017. ISBN 978-80-7515-060-8.

Netuctová knížka pro mládež i dospělé, která inspirativně a vtipně vypráví o vzniku

knihy. Vtahuje čtenáře do tvůrčího procesu, hovoří o uměleckém gestu, písmenech a

typografii, o vztazích mezi slovem a obrazem, o pravidlech kompozice.

Dodělej si knihu


