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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 

 

Jakub a hvězdy / Renáta Fučíková. 

Praha : Mladá fronta, 2014. – 1. vyd. – 233 s.  

ISBN 978-80-204-2999-5 

 

Lidé odnepaměti pozorují hvězdy, seskupují je 

v souhvězdí, dávají jim jména a vymýšlejí si k nim 

příběhy. Stejně si v této knize vymýšlejí příběhy  

rodiče malého Jakuba, aby mu pomohli rozhodovat se 

v životě. Spisovatelka a ilustrátorka Renáta Fučíková 

se inspirovala kulturami z celého světa, aby vytvořila 

zcela novou mytologii vážící se ke dvanácti znamením zvěrokruhu. Každý 

příběh vtahne čtenáře do magické atmosféry, okouzlí krásným jazykem 

a nádhernými ilustracemi. Statečná Brí, zbrklý Aplun, šikovný Jákob, krásná 

Kašape a osm dalších čekají, až si přečtete jejich podivuhodná dobrodružství.  

 

Pilot a Malý princ : život Antoina de Saint-

Exupéryho / Petr Sís ; přeložil Richard Podaný. 

Praha : Labyrint / Raketa, 2014. – 1. vyd. – 44 s.  

ISBN 978-80-86803-27-2 

 

Nejnovější kniha mezinárodně uznávaného autora knih 

pro děti, ilustrátora a grafika Petra Síse vypráví 

osobitým způsobem příběh legendárního 

francouzského letce, dobrodruha a spisovatele Antoina 

de Saint-Exupéryho (1900–1944). Poeticky 

zpracovaný obrazový životopis sleduje rodinné 

zázemí, dětské sny, práci pro leteckou poštu i osudový poslední let nad 

Středozemním mořem. Je to portrét muže, jenž s oblibou četl i psal přímo 

v kokpitu letadla, odvážně překonával hranice dosud možného a zároveň zůstal 

velkým snílkem. Knížka ke určena dětem stejně jako dospělým, kteří si uchovali 

lásku k Malému princi. 



 

 

Jako v zrcadle, jen v hádance / Jostein Gaarder 

; ilustroval Oldřich Jelen ; přeložila Jarka Vrbová. 

Praha : Albatros, 2014. – 2. vyd. – 135 s.  

ISBN 978-80-00-03703-5 

 

Cecílie je nemocná. Tak nemocná, že nemůže jít ven 

lyžovat a sáňkovat jako jiné děti, dokonce ani vstát 

z postele. Jednou, když je jí smutno, si namaluje 

anděla prstem na okno. Namalovala anděla slzou, 

nebo slzavého anděla? Cecílie neví. Cecílie je zvláštní 

holčička a o všem přemýšlí. Má na to čas, jak říká 

maminka, když se musí „zabavit“ v posteli. Anděl, 

který se u Cecílie objeví, bdí u její postýlky a drží stráž. Je to veselý a moudrý 

průvodce, s nímž se Cecilka prochází noční zasněženou krajinou, rozmlouvá 

a anděl jí pomáhá dobrat se až ke dnu tajemství, která ji trápí: Kdo jsem? Bude 

svět, až tu nebudu? Co zbyde ze mě, až tu nebudu? Kniha současného norského 

autora Josteina Gaardera je knihou pro přemýšlivé děti; je to napínavé 

filosofické přemítání plné životní moudrosti napsané formou krásného 

a tajemného příběhu. 


