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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 

 

 

 

 

Lví kouzlo / Martina Drijverová ; ilustroval 

Vojtěch Otčenášek.  

Praha : Albatros, 2017. – 1. vyd. – 98 s. 

ISBN 978-80-00-04676-1 

 

Knížka provede mladé čtenáře dobrodružným 

životem Emila Holuba, od jehož narození letos 

uplyne 170 let. Tohoto cestovatele neobdivovali jen 

Češi, které ohromil rozsáhlými sbírkami ze svých 

cest, ale i samotní Afričané. Jako lékař mnohé z nich 

uzdravil, a když si dokázal ochočit i opuštěné lví 

mládě, domorodci před ním začali ve strachu a úctě uhýbat. Ovládal totiž lví 

kouzlo. 

 

 

Malý princ / Antoine de Saint-Exupéry ; 

přeložila Michala Marková ; ilustrovala Markéra 

Vydrová. 

Praha : Triton, 2016. – 120 s. 

ISBN 978-80-7553-131-5 

Opuštěný letec se v africké poušti setkává s Malým 

princem. Zatímco se pokouší opravit havarovaný 

stroj, povídají si spolu o dobru a zlu, přátelství 

a lásce, a o odpovědnosti za ty, které milujeme… Malý princ, jedno 

z nejslavnějších děl moderní světové literatury, vychází s novými ilustracemi 

Markéty Vydrové.  
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Čoko a Keks : hlava plná neplech / Suza 

Kolbová ; přeložila Jana Kudělková ; ilustrovala Nina 

Dullecková. 

Praha : Mladá fronta, 2017. – 1. vyd. – 132 s. 

ISBN 978-80-204-4313-7 

 

Nový domov se shetlandským poníkům Čokovi 

a Keksovi vůbec nelíbí. Ale šéfová dostala místo 

daleko od toho starého, a tak se všichni, dvounožci 

i čtyřnožci, musí stěhovat. Jenomže na novém statku 

se dějí divné věci: nocí se nesou záhadné zvuky, do tmy svítí tajemná světýlka, 

po dvoře se vznáší postava v bílém hávu. A ve vsi se povídá, že na statku straší. 

Čoko tomu pochopitelně musí přijít na kloub. 


