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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 

 

 

Ukradený prsten / Ivana Peroutková ; ilustrovala 

Nanako Ishida.  

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 92 s. 

ISBN 978-80-00-04765-2 

 

Frantík Lebeda je na svůj věk menší a drobnější, ale 

hlavu má plnou snů a nápadů. Však už o prázdninách 

vyřešil případ ztracené vzácné cukřenky tety Emilky. 

A zdá se, že ani na podzim nebude Frantík zahálet. 

Stal se totiž nechtěným svědkem přepadení 

starožitnictví, a to nemůže nechat jen tak! Po horké 

stopě se nepustí sám, má dva osvědčené pomocníky 

Matěje a Zdíšu. A jednoho nového – vlčáčka Kazana.  

 

 

 

 

Ella ve škole / Timo Parvela ; ilustrovala Magda 

Veverková Hrnčířová ; přeložila Alžběta Štollová. 

Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 116 s.  

ISBN 978-80-262-1204-1 

 

První díl humoristické série o holčičce Elle a jejích 

kamarádech, určený především mladším školákům. 

Ella chodí do první třídy a v knížce popisuje 

humorně a vtipně svůj život. Popisem zdánlivě 

obyčejných událostí všedního dne vyprávění 

připomíná nesmrtelnou klasiku Děti z Bullerbynu. Timo Parvela je původní 

profesí učitel, píše pro děti i pro dospělé a ve Finsku je v oblasti dětské literatury 

nepopiratelnou hvězdou. Jeho knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků 

a získal za ně řadu ocenění. 
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Vránova neobyčejná dobrodružství / Frida 

Nilsson ; ilustrace Martina Matlovičová ; překlad 

Viola Somogyi.  

Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 120 s. 

ISBN 978-80-262-1271-3 

 

Prvotina známé a oblíbené švédské spisovatelky 

Fridy Nilsson. Hlavní hrdinové, holčička Ebba 

a její nový kamarád, pták Vrána, se vydávají 

stopem do Norska hledat Vránovy ztracené rodiče. 

Na své cestě zažívají nejrůznější dobrodružství 

a nečekaná setkání, která je vždycky posunou 

o kousek dál. Rodiče nakonec samozřejmě najdou, 

i když to celou dobu nevypadá příliš nadějně: Ebba se Vránovi ztratí v lese 

a najdou ji právě dlouho hledaní Vránovi rodiče. Příběh má rychlý spád a je plný 

humoru a vtipu.  


