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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 
 
 

 

Skřítek Nils / Astrid Lindrenová ; přeložila Jarka 
Vrbová ; ilustrovala Markéta Vydrová.  
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 126 s. 
ISBN 978-80-00-03839-1 
 
Osm neobyčejných příběhů o dětech a jejich kamarádech 
z pohádkového světa. O skřítkovi, který umí kohokoliv 
zvětšit či zmenšit, o nudící se princezně, kterou teprve 
malá holčicka naučí si hrát, nebo o Petrovi, který nevěří 
na lupiče, ale musí před nimi uhájit babiččin náhrdelník. 
Soubor osmi dosud nevydaných nezapomenutelných 

dobrodružství od Astrid Lindgrenové doprovodila půvabnými obrázky Markéta 
Vydrová. 
 

 
 
Atlas strašidel / Daniela Krolupperová ; ilustrovala 
Eva Sýkorová-Pekárková. 
Praha : Albatros, 2015. – 2. vyd. – 78 s. 
ISBN 978-80-00-03845-2 
 
Kouzelná příručka nevšedních strašidel, která se kolem 
nás rojí, aniž bychom o tom měli tušení. První část 
knížky je pro všechny (i pro slabší povahy), ovšem ta 
druhá je pouze pro otrlé. Poznáte strašidla městská, 
venkovská, bytová i lesní a dozvíte se, jak je případně 

zastrašit a jak s nimi dál naložit. Atlas výskytu strašidel v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku pro odbornou, širokou i dlouhou veřejnost vtipně ilustrovala Eva 
Sýkorová-Pekárková. 
 
 

mailto:koskova@npmk.cz


 
 
Kluk, co se koupal s piraňami / David Almond ; 
ilustroval Oliver Jeffers ; přeložil Petr Eliáš. 
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 238 s. 
ISBN 978-80-00-03842-1 
 
Jak by se vám líbilo, kdyby se někdo z rodiny – strejda 
Ernie například – rozhodl udělat z vašeho domu továrnu 
na rybí konzervy? Jak by se vám líbilo, kdyby všude, 
kam se podíváte, stály kbelíky sardinek a necky plné 
makrel? Umíte si představit ten randál? A co teprv ten 
puch! Stanleymu Pottsovi se to moc nelíbilo, ale protože 

to byl hodný kluk, vstával v šest hodin ráno a strejdovi Erniemu pomáhal. Jenže 
pak přijela pouť a všechno se obrátilo vzhůru nohama. Stanleyho najednou čekal 
stánek s kachničkami a zlatými rybičkami a možná že je v jeho osudu napsáno, 
že se jednoho dne vykoupe i s piranami. Poetický a jazykově nápaditý příběh 
o tom, že někdy pro nás větší nebezpečí než piraně představuje náš vlastní 
strach. 


