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Přečtěte si s dětmi 
 

 

 

 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 
 

 

 

 

Hvězdy pražské ZOO / Emma Pecháčková ; Jiří 

dědeček ; ilustrovala Alžběta Zemanová. 

Praha, Litomyšl : Paseka, 2015. – 1. vyd. – 176 s.  

ISBN 978-80-7432-583-0 
 

Jak je neznáte, co jste o nich nevěděli a co jinde 

nenajdete – v hravé knížce pro celou rodinu se vám 

představí tři desítky zvířat z pražské zoo. Přestože se 

narodila v zajetí a volnou přírodu nepoznala, 

přesvědčíte se, že jsou to všechno výrazné osobnosti. 

Oblíbený lachtan Meloun, milá gorila Bikira, mlsný medojed Čert. Dozvíte se, 

jakou mají povahu, jak se chovají k sobě navzájem i jak se o ně jejich chovatelé 

starají. Originální knížka plná fotografií, ilustrací Alžběty Zemanové, 

bláznivých básniček Jiřího Dědečka a kvízů vychází ve spolupráci se Zoo Praha. 

 

 

Pan Blahoš / napsal a nakreslil 

J.R.R.Tolkien ; přeložila Viola Somogyi. 

Praha : Argo, 2015. – 1. vyd. – 103 s.  

ISBN 978-80-257-1501-7 

 

Pan Blahoš je hrdinou knihy, kterou slavný 

romanopisec Tolkien sepsal pro svoje děti. 

Pan Blahoš je vážený gentleman a vlastník 

zvláštního domácího mazlíčka, ušaté žirafy 

jménem Žirafík. Jednoho dne si z náhlého rozmaru pořídí žlutý automobil, což 

vede ke sledu menších i větších katastrof... Vychází jako zrcadlové vydání 

původního rukopisu, včetně autorových ilustrací, a českého překladu. 
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To jsou Benátky / Miroslav Šašek ; přeložil Jiří 

Dvořák. 

Praha : Baobab, 2015. – 1. vyd. – 60 s.  

ISBN 978-80-7515-014-1 

 

Město, kde všechno – od narození až po poslední 

cestu – nějak souvisí s mořem. Město, kde místo 

hlavní třídy mají kanál a po vodě jezdí i metaři 

a autobusy se zvláštními šplouchavými jmény: 

vaporetto, motoscafo... To jsou přeci Benátky! Po 

Paříži, Londýnu, Římu nás Miroslav Šašek přivádí 

do jedinečného města na vodě. Pozorným okem 

a jemným štětcem zachytil paláce, gondoly, mosty 

i holuby. Čtenářům ukazuje, jak Benátky vypadaly před padesáti lety i stovky let 

předtím... a jak i vypadat budou, dokud moře nerozhodne jinak. 


