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První čtení 
 

  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 

 

 

 

 

 

 
Ema a její kouzelná zoo. Rozpustilá panda /Amelia 

Cobb ; přeložila Eva Brožová  

Praha : Fragment, 2018. – 1. vyd. – 109 s. 

ISBN 978-80-253-3792-9 

 

Třetí díl volně na sebe navazující série o holčičce Emě, 

která s maminkou bydlí v ZOO a rozumí řeči zvířat. 

Emin strýček Horác přiveze ze své záchranné výpravy 

hned dvojitý úlovek - roztomilá pandí dvojčata. Jedno z nich však neustále 

škádlí a zlobí svoji nesmělou sestru a nechce jí dát chvilku pokoj. Ema rozumí 

řeči zvířat a pokusí se rozpustilé pandě vysvětlit, že když nepřestane zlobit, 

budou je muset rozdělit a ona svoji sestru možná už nikdy neuvidí. 

 

 

 

 

 

 

Myška a pohádková polívka / Arnold Lobel ; 

přeložila Kateřina Závadová ; původní ilustrace 

Arnold Lobel 

V Praze : Albatros, 2018. – 2. vyd. – 62 s. 

ISBN 978-80-00-05136-9 

 

Čtyři krátké veselé pohádky, které chytrá myška 

vypráví lasičce, aby si zachránila život. Malá 

myška si nerušeně četla knížku, když tu ji za ocásek popadl nenasytný lasičák a 
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chtěl si z ní uvařit chutnou polévku. Moudrá myška ho ale přesvědčí, že polévka 

se nejlépe okoření pohádkami a hned je začne sama vyprávět. O přírodě, o 

zvířátkách, o čemkoliv. Hlavně, když bude mít čas vymyslet, jak zachránit 

vlastní kožíšek. 

 

 

 

 

 

 

Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc / Arnold 

Lobel ; přeložila Eva Musilová ; původní ilustrace 

Arnold Lobel 

V Praze : Albatros, 2018. – 4. vyd. – 66 s. 

ISBN 978-80-00-05134-5 

 

Třetí knížka příhod dvou nerozlučných kamarádů 

- zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka 

Žbluňka. Tentokrát se dočteme o tom, co se 

dvěma žabím kamarádům přihodilo během jednoho roku. Dozvíme se, jak v 

zimě sáňkovali, jak hledali jaro, jak jedli zmrzlinu, jak hrabali listí a jak slavili 

Vánoce. 


