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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 

 

 

Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek / 
Justyna Bednareková ; ilustrace Daniel de Latour ; 

přeložila Michala Benešová.  

Brno : Host, 2017. – 1. vyd. – 168 s. 

ISBN 978-80-7577-145-2 

 

Roztomilá knížka přináší příběhy deseti ponožek, 

z nichž každá zažívá nějaké dobrodružství. Zavede vás 

do pohádky, na plavbu po moři i mezi bojující růže. 

A stejně jako je každý příběh jiný, tak je osobitá 

i každá ponožka: jedna je vlněná, druhá chlupatá, třetí 

hedvábná… Jakou asi mají povahu? Kam se vypraví? 

Jaký je čeká osud? Odteď vám ani ta nejsepranější ponožka nebude připadat 

nudná. A při čtení se budete cítit, jako byste na nohou měli měkoučké ponožky 

z prvotřídní angorské vlny. 

 

 

 

 

Jezevec Chrujda dobývá vesmír / Petr Stančík ; 

ilustrovala Lucie Dvořáková. 

Praha : Meander, 2017. – 1. vyd. – 24 s.  

ISBN 978-80-7558-011-5 

 

V novém příběhu si vynalézavý jezevec Chrujda z lesa 

Habřince s pomocí šikovné sůvičky Stáni postaví 

kosmickou raketu. Na její palubě doletí až na Pidilunu, 

což je malický měsíc našeho Měsíce. Chrujda zažije 

dobrodružství s mimozemšťany a na scéně se objeví 

i jeho starý nepřítel tchoř Smradolf. Dopadne to dobře? Bude se moci Chrujda 

bezpečně vrátit do náručí své krásné lasičky Aničky? 

mailto:koskova@npmk.cz


 

 

 

 

 

Robinson / Petr Sís.  

Praha : Labyrint / Raketa, 2017. – 1. vyd. – 

48 s. 

ISBN 978-80-86803-43-2 

 

Petr Sís ve své nejnovější knize pro malé 

čtenáře kombinuje legendární příběh 

Robinsona Crusoe se zážitkem z vlastního 

dětství. Po jednom školním maškarním bálu 

se hrdina ocitne na pustém ostrově, který se 

stane jeho novým domovem. Uprostřed exotické přírody se učí, jak nalézt 

potravu, postavit si přístřešek a obstarat vše potřebné k životu. Autor vytvořil 

poetickou a barvitou poctu klasickým dobrodružným románům. Nádherně 

ilustrovaný příběh objevuje skutečnou hodnotu soběstačnosti, samoty 

a přátelství. „Dodnes jsem naplněn nadějí, kdykoli zahlédnu obrázek Robinsona, 

jak hledá cestu na osamělém pobřeží…“ 


