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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 koskova@npmk.cz 

 

 

 

S Orlíkem Prahou : Staroměstské náměstí / 
Jana Bačová Kroftová ;  Vladimíra Lenertová. 

Praha : Pasparta, 2015. – 1. vyd. – 58 s. 

ISBN 978-80-260-7642-1 

 

Kniha plná příběhů ze staroměstské historie, jejíž 

součástí je tzv. pátrací sešit s hrou a mapa. Děti se na 

vlastní oči seznámí nejen s jednotlivými památkami, 

uměleckými slohy, ale i významnými osobnostmi, které 

jsou s budovami Staroměstského náměstí spjaty. Orlík už 

po staletí žije na pražském orloji, zná všechna tajemství 

a zajímavosti Staroměstského náměstí a připravil pro ně bezvadné pátrání po 

pravém strážci "Staromáku". 

 

 

Princ se žlutou hvězdou / František Tichý.  

Praha : Geum, 2014. – 1. vyd. – 378 s.  

ISBN 978-80-87969-05-2 

 

Život a podivuhodná putování Petra Ginze. Autor 

vytvořil neuvěřitelně čtivý příběh, napínavý a navzdory 

tragickým reáliím prodchnutý nadějí a životem. 

Vzhledem k tomu, že jde o historickou biografii, je 

atraktivní vyprávění doplněno řadou autentických 

historických textů i obrazových materiálů, které dosud 

nebyly publikovány a které vycházejí poprvé díky 

spolupráci a přispění muzea Yad Vashem v Jeruzalémě, 

Židovského muzea v Praze a řady dalších institucí a osobností, včetně Petrovy 

sestry Chavy Pressbureger. 
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Ve jménu Husa : zrození kalicha / Zdeněk 

Ležák ;  ilustroval Michal Kocián. 

Brno : Edika, 2015. – 1. vyd. – 152 s. 

ISBN 978-80-266-0697-0 

 

Autoři nabízejí netradiční pohled na důležité 

období české historie. Komiksové zpracování 

osudů tří významných osobností žijících v období 

husitské revoluce čtenáře pohltí a nenásilnou 

formou jednak seznámí s fakty, ale také přiblíží 

souvislosti. Můžete se začíst do tří komiksových 

příběhů těchto historických osobností: - Jan Hus 

(životní příběh, kázání, mučednická smrt) - král 

Václav IV. (raná korunovace, vladařské povinnosti, komplikovaný vztah 

s Husem, husitské hnutí, králova smrt) - Jan Želivský (kázání, nepokoje v Praze, 

defenestrace, jeho role v husitské revoluci, poprava Želivského). 


