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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 

 

 

Anna ze Zeleného domu / Lucy Maud 

Montgomeryová ; ilustrovala Zdeňka Krejčová ; přeložila 

Milena Poláčková. 

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 364 s. 

ISBN 978-80-00-04853-6 

 

Nezkrácené vydání klasické knihy (nejen) pro děti. Příběh 

byl přeložen do více než čtyřiceti jazyků, převeden na 

filmové plátno i na divadelní hru. Rusovlásku Annu ze 

Zeleného domu milují čtenáři po celém světě už více než 

sto let. A čím že si čtenáře získala? Především svou bezprostředností, obrovskou 

fantazií, laskavým srdcem, ale hlavně nezdolným optimismem, se kterým 

zdolává všechny nezdary. 

 

 

 

Transport za věčnost / František Tichý; ilustroval 

Stanislav Setinský.  

Praha : Baobab, 2017. – 1. vyd. – 240 s. 

ISBN 978-80-7515-052-3 

 

Jendova otce právě zatklo gestapo a dvanáctiletý kluk 

nemůže tušit, co přijde dál: vyloučení jeho židovských 

přátel ze studia na gymnáziu, žluté hvězdy na kabátech, 

transport do Terezína… Kniha Františka Tichého je 

inspirovaná skutečnými událostmi a příběhy chlapců, 

kteří žili v Praze i v Terezíně, nezříká se dobrodružství a fantazie, ale zároveň je 

tak pravdivá, až z ní mrazí.  

 

 

mailto:koskova@npmk.cz


 

 

Hledání modré / Lois Lowryová ; přeložila 

Dominika Křesťanová.  

Praha : Argo, 2016. – 1. vyd. – 221 s. 

ISBN 978-80-257-1927-5 

 

Lois Lowryová, podobně jako v prvním svazku své 

světoznámé tetralogie, který vyšel česky pod názvem 

Dárce, stvořila v Hledání modré tajuplný svět 

budoucnosti: Lidské společnosti vládne krutost a klam. 

Slabí, staří a nemocní jsou nežádoucí. Když Kiře 

zemře maminka, dívce hrozí, že ji vesnické 

společenství zapudí, protože ji jako chromou už nemá kdo chránit. Rada Strážců 

ale rozhodne, že Kira, jež se od maminky naučila tkát a vyšívat, vyspraví složitě 

vyšívané slavnostní roucho Zpěváka, které v obrazech vypráví lidské dějiny 

a předpovídá budoucnost. I další dvě děti mají úkol, jeden chlapec má 

Zpěvákovi opravit vyřezávanou hůl, další dívka má Zpěváka jednou dokonce 

nahradit. Trojici dětí zdánlivě nic nechybí, jsou dobře zaopatřené, a přece v Kiře 

začne hlodat nedůvěra, pochybnosti a pocit, že jsou vlastně zajatci.  


