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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 

 

 

 

 

Cestovací pohádky / Eva Bešťáková ; ilustrovala 

Vlasta Baránková. 

Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. – 104 stran. 

ISBN 978-80-242-5049-6 

 

Harášek má rád všechno, co má kola, řídítka, volant, 

kormidlo, křídla nebo vrtuli, od kočárku až po 

helikoptéru. Cestuje po zemi, ve vodě i ve vzduchu, 

prožívá pohádková i skutečná dobrodružství a nestačí 

se divit, jak je svět zajímavý. Haráškovy příhody 

přiblíží malým čtenářům s  rozličné dopravní prostředky, od kočárku přes 

lokomotivu až po záchranářský vrtulník. 

 

 

 

Samota není zlej / Napsala a ilustrovala Lucie 

Raškovová. 

Praha : Brkola, 2015. – 1. vyd. – 129 stran. 

ISBN 978-80-905999-6-3 

Knížka provází čtenáře jedním rokem života chlapce 

Péti. Je podzim a právě se s maminkou přestěhoval 

z vesnice do města, ve kterém začne navštěvovat první 

třídu. Péťův tatínek je námořní kapitán, který bývá doma 

zřídka, a tak chlapcův svět utvářejí především ženy. 

Vlídná maminka a dobrosrdečná sousedka, paní Přerazilová. A také její pes, 

který se jmenuje Samota a je Péťovým nerozlučným kamarádem. 
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Mauglí / Rudyard Kipling ; upravila Jitka Škápíková ; 

ilustroval Petr Minka. 

Praha : Fortuna Libri, 2015. – 1. vyd. – 189 stran. 

ISBN 978-80-7321-986-4 

Klasický dobrodružný příběh malého chlapce, který se 

ztratil v džungli vychází v novém převyprávění Jitky 

Škápíkové. Vlci chlapce ochrání, ujmou se ho a Matka 

vlčice ho vychovává se svými vlčaty. Jeho kůže je 

hladká, bez srsti, a proto dostává jméno Mauglí – žába. 

Aby mohl být Mauglí přijat do vlčí smečky, musí se za něj zaručit ještě další dvě 

zvířata. Je to starý medvěd Balú, který vyučuje všechna mláďata zákonům 

džungle, a černý panter Baghíra. Stanou se největšími ochránci Mauglího. 

Mauglí vyrůstá uprostřed smečky, stává se z něj obratný a silný mladík. Dokáže 

hovořit řečí zvířat. Jeho adoptivní vlčí rodiče doufají, že se jednou pomstí 

krutému tygrovi Šer Chánovi. 


