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 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 
 

 
Proč padají hvězdy / Martin Nodl ; ilustrovala Saša 
Švolíková.  
Praha : Argo, 2014. – 1. vyd. – 92 s.  
ISBN 978-80-257-1116-3 
 
Martin Nodl je český historik, ale také otec dvou dcer, 
a právě z poetických příběhů, které vypráví svým dcerám, 
vychází jeho první dětská knížka. Knížka obsahuje 
osmnáct legend, bajek a podpohádek. V magických 
obrazech v nich autor vypráví příběhy, ve kterých dobro 

a zlo vedou zápas, ve kterém nakonec vždy vítězí lidská odvaha a pevná mysl. 
Číst jednotlivé bajky je možné dětskýma i dospělýma očima. 
 
 

 
Kamo : Kamův útěk / Danie Pennac ; ilustroval 
Tadeáš Kotrba ; přeložila Alena Jurion.   
Praha : Meander, 2014. – 1. vyd. – 76 s.  
ISBN 978-80-87596-38-8 
 
Nakladatelství Meander vydalo již třetí knížku 
francouzského spisovatele Daniela Pennaca, jejímž 
hlavním hrdinou je chlapec Kamo. V příběhu Kamův 
útěk nám autor odkryje tajemství Kamovy minulosti. 
Kdo vlastně je Kamo? A odkud pochází jeho zvláštní 
jméno? Proč se Kamo bojí obyčejného jízdního kola? 

Tyto otázky spolu zdánlivě nesouvisejí, ale na odpovědích závisí Kamův život. 
V příběhu hraje významnou roli školní prostředí a přátelství mezi spolužáky. 
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Příběhy Odysseovy / Rudolf Mertlík ; 
ilustroval Michal Cihlář.  
Praha : Albatros, 2014. – 2. vyd. – 182 s.  
ISBN 978-80-00-03500-0 

Hrdina starověké mytologie Odysseus se proslavil 
během cesty zpět na rodnou Ithaku po skončení 
trojské války. Souboje s obry, přírodními úkazy 
i olympskými bohy nejsou jednoduché, ale 
nakonec dosáhne svého cíle. Rudolf Mertlík 

převyprávěl starořecký hrdinský epos Odysseia pro mladé čtenáře. Jeho 
adaptace je moderní i věrná stejně nadčasová jako Odysseus a pověst o něm. 


