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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 

 

 

Tappi a první sníh / Marcin Mortka ; ilustrovala 

Marta Kurczewska ; přeložil Michael Alexa. 

Brno : Host, 2015. – 1. vyd. – 50 stran. 

ISBN 978-80-7491-595-6 

 

V Šeptajícím lese bydlí viking Tappi se sobíkem 

Chichotkem. Společně chodí na procházky, připravují 

se na zimu a navštěvují kamarády — bobra Rachotka, 

veverku Čiperku a medvěda Břicháče. Čas od času 

však do Šeptajícího lesa přijde nečekaná pohroma. To 

pak Tappi s Chichotkem bez váhání opustí svou 

útulnou chalupu, aby všechno napravili. Někdy se z nezvaného hosta vyklube 

nový kamarád, jindy oba přátelé skončí celí zmáčení — nic, co by 

nespravil šálek horké čokolády. První díl z nové série Tappi a přátelé přináší 

deset krátkých příběhů doplněných půvabnými barevnými ilustracemi.  

 

 

Varvara : Kniha o velrybím putování / 
Napsala Marka Míková ; ilustroval Miro Pogran. 

Praha : Fantasos, 2015. – 1. vyd. – 105 stran. 

ISBN 978-80-88066-12-5 

 

V roce 2015 vědci změřili, že velrybí slečna 

Varvara z rodu majestátních plejtvákovců šedých 

uplavala na své cestě Pacifikem 22 500 kilometrů. 

To je nejdelší dráha, jakou kdy nějaký savec 

urazil. Příběh velryby Varvary začíná jejím 

narozením v teplých vodách u pobřeží Kalifornie 

a pokračuje řadou dobrodružství, při kterých se Varvara naučí postarat se nejen 

o sebe, ale i o druhé. Když to nejmíň čeká, potká nakonec i velkou lásku, a tak 

na své cestě za štěstím přece jen dopluje do cíle. 
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Soukromý detektiv Matyld / Jan Poláček ; 

ilustroval Tomáš Kropáček. 

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

ISBN 978-80-00-04031-8 

 

Na zahradě se našla mrtvola a začíná pátrání plné 

spletitých záludností a záludných spletitostí, na jaké 

vyzraje jedině tak protřelý kocour, jako je Matyld. 

Zvlášť když obětmi zločinu jsou ptáci a podezření 

padne v první řadě na kocoury. Matyld spolu s partou 

kočičích kamarádů, mezi nimiž se najdou nejrůznější 

postavičky, zažívá jedno dobrodružství za druhým 

a kromě jiného se toho spoustu naučí o lidském světě. 


