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První stupeň ZŠ 
 

  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 
 
 

 

Za zvířátky do hor / Zuzana Kovaříková ; 
ilustrovala Andrea Tachezy.  
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 70 s. 
ISBN 978-80-00-03801-8 
 
Kniha volně navazuje na knihy Za zvířátky do lesa 
a Za zvířátky k vodě. Obsahuje šest příběhů, v nichž 
se vypravíte za zvířátky do hor, a to v létě i v zimě. 
Přečtete si o zlobivých kamzících, půjdete po 
stopách medvěda nebo sviště horského, na obloze 
zahlédnete dravé káně, sokola a orla, pobaví vás 

tančící vlk či myšivky parádnice. V krátkých vyprávěních se děti o zvířatech 
dozvědí i mnoho zajímavého. 
 

 
 
Stín a jeho kluk / Lenka Krbcová ; ilustrovala 
Katarína Gasko. 
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 46 s. 
ISBN 978-80-00-03790-5 
 
Každý někdy musíme dělat, co se nám nechce – 
mýt nádobí, jíst brokolici nebo psát úkoly. Co by 
ale měl teprve říkat stín kluka, který musí dělat jen 
to, co dělá kluk, ke kterému patří. Jednoho dne se 
mu ale jeho kluk ztratí, a Stín má náhle svobodu. 
Může chodit do kina, jezdit na kole i fandit na 
fotbale. Jenže brzy zjistí, že je mu samotnému 

smutno, navíc lidé se ho bojí. Vrátí se tedy raději ke svému klukovi? Nebo se 
mu podaří najít kamarády? 
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Taková medvědí rodinka / Zbyněk Černík ; 
ilustrovala Eva Sýkorová - Pekárková. 
Praha : Knižní klub, 2014. – 1. vyd. – 72 s. 
ISBN 978-80-242-4333-7 
 

Veselé a poučné příběhy ze života dvou 
neobyčejných malajských medvídků a jednoho 
mazaného tygra. Medvídci z malajské džungle se 
právě dali dohromady a ve svém domově se 
opravdu nenudí. Jejich kamarád Tygr neustále 

vymýšlí lumpárny a tak se stále něco děje. Medvídek Lumpur navíc všechno 
bere doslova, takže je potřeba mu vysvětlovat, co to znamená „o kolečko víc“, 
„proti srsti“, „pod pantoflem“ atd. A co teprve když vypukne velký medvědí 
sjezd, na kterém se sejdou medvědi rozličných druhů ze všech světadílů. 


