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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 

 

 
 
Rošťák Oliver a korále pro mořskou vílu / 
Petra Braunová ; ilustrovala Zdenka Krejčová.  

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 91 s. 

ISBN 978-80-00-03512-3 

Je konec školního roku, děti se nemůžou dočkat 

prázdnin. Oliver dostal dopis s pozváním od Marici - 

chtěl by zase strávit léto u moře? Cožpak o to, 

Oliver by se s bývalou spolužačkou moc rád znovu 

setkal. Minulé léto jel za ní i s tatínkem, a společný 

měsíc u moře byl báječný. Tentokrát však má Oliver 

letět sám, zvládne to? Určitě! A tak Oliver prožije s Maricou a chorvatskými 

kamarády úžasné dobrodružství. Téměř detektivní. A bude to právě Oliver, kdo 

všechno objasní.  

 
 
Anička v Austrálii / Ivana Peroutková ; 

ilustrovala Eva Mastníková. 

Praha : Albytros, 2014. – 1. vyd. – 132 s. 

ISBN 978-80-00-03497-3 

 

Jednou večer tatínek oznámí Aničce novinu - jede na 

kongres do daleké Austrálie. Ale nejúžasnější je, že 

Anička s babičkou poletí s ním!  

Anička se moc těší, určitě ji tam čekají nádherné 

zážitky, a navíc uvidí exotické rostliny, klokany, 

papoušky a medvídky koala! Svůj deník si tentokrát 

povede jako opravdová cestovatelka.  

 



 

 
 
 
Na orlích křídlech / Ilona Fišerová; ilustroval 

Petr Morkes. 

Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. – 110 s. 

ISBN 978-80-00-03468-3 

 

Slyšeli jste někdy o landkitingu? Pokud ne, tak 

určitě nejste jediní. Landkiting je jízda na prkně za 

tažným drakem a Tomáš a jeho kamarádi tenhle 

sport zbožňují. Říkají si Bratrstvo orlích křídel, 

snad jako by tušili, že je jejich záliba přivede na 

stopu pašeráků vzácného ptactva. Tak začíná 

dobrodružný příběh plný záhad a napětí, určený 

čtenářům od devíti let. Rukopis knihy zvítězil v literární soutěži nakladatelství 

Albatros o nejlepší původní dobrodružný příběh pro děti v roce 2013.  

 


