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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 

 

 

 

Vílí býlí : tajemství kouzelného herbáře / 
Radomír Socha ; ilustrace Eva Chupíková.   

Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 112 s.  

ISBN 978-80-262-1246-1 

 

Když holčička Janinka objeví na půdě babiččiny 

chaloupky starodávný ilustrovaný herbář, začnou se 

dít podivné věci. Herbář je totiž kouzelný a ukrývá 

v sobě neuvěřitelná překvapení. S pomocí víl se 

holčička dostane do čarovné říše víl a skřítků, kde 

zažije neobyčejná dobrodružství a pozná mnohá tajemství týkající se léčivých 

rostlin. Na konci každé z deseti krátkých kapitol jsou pro děti připraveny cvičné 

otázky, aby si připomněly zajímavosti a poznatky, které se v příběhu dozvěděly. 

 

 

 

Vola bys přes všechen svět 

vodil… / Dalibor Nesnídal. 

Praha : Jonathan Livingston, 2017. – 

1. vyd. – 52 s.  

ISBN 978-80-7551-060-0 

 

Úsměvná, nadčasová, poučná 

obrázková knížka pro děti i dospělé 

o fascinující cestě kolem světa, 

kterou podnikl starý dědek s volem Goliášem. Dozvíte se zajímavosti 

o významných památkách ve světě, kudy dvojice prochází, a v závěru zjistíte, 

jak je to s chytrostí vola. Inspirací k celému příběhu byl citát Jana Amose 

Komenského: „Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl.“ 
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Pod zemí, pod vodou / Aleksandra a Daniel Mizielinští ; přeložil Michael 

Alexa.   

Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 110 s.  

ISBN 978-80-7577-114-8 

 

Nová fascinující kniha autorů bestsellerových Map. Po obrázkovém putování 

kolem světa přichází čas na pozoruhodnou výpravu do nitra země a hlubin 

oceánů. Velkoformátová kniha plná propracovaných ilustrací a detailních 

průřezů je nabitá informacemi. Ať začnete z kterékoli strany, postupně se noříte 

pod zemský povrch nebo pod hladinu moří stále hlouběji, abyste se uprostřed 

knihy setkali v zemském jádru. Na cestě potkáte zvířata žijící pod zemí 

i podivná stvoření mořských hlubin. Zjistíte, kam sahají nejdelší kořeny na 

světě. Objevíte složitý systém podzemních potrubí, kabelů a tunelů. Narazíte na 

senzační vykopávky i zkamenělé kosti dinosaurů. Prohlédnete si všechny možné 

nory a doupata, zabloudíte v jeskynních bludištích a sjedete až na dno 

nejhlubšího dolu světa. Vyzkoušíte staré ponorky i skafandry, prozkoumáte vrak 

Titaniku. Zkrátka odhalíte nejedno tajemství podzemního i podvodního světa.  

 


