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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 

 

 

 

Já nikdy nelžu / Helena Žižková ; ilustrovala 

Magda Veverková.  

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 56 s. 

ISBN 978-80-00-04316-6 

 

Seznamte se s holkou, která miluje dobrodružství. 

Barča má věčně rozježené vlasy, nemá ráda sukně, 

leze odvážně po stromech. Má jedinou kamarádku, 

Elvíru, která ale je – neskutečná. Léto znamená 

pro Barču ráj, celé dny lítá venku. To letošní je 

však jedno velké dobrodružství. Trochu 

nebezpečné, trochu bázlivé a hodně překvapivé. 

 

 

 

 

Expedice z pohlednice / Vratislav Maňák ; 

ilustrovala Šárka Ziková. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 94 s. 

ISBN 978-80-00-04243-5 

 

Stačí, aby na poště vyměnili razítka, a začnou se dít 

věci. Každý pohled, který Martinu Martincovi 

přistane ve schránce, je najednou kouzelný, 

a čtenáře zanese mezi kry zmrzlého Labe, za kulisy 

filmového festivalu i do pekla, které možná není 

peklem. Třináct kouzelných pohlednic, třináct 

krajských měst a jeden zvědavý třeťák. Expedice 

z pohlednice je kniha plná ztřeštěných městských 

dobrodružství, která vznikla původně pro Hajaju.  
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Vincent a Bóďa. Dobrodružství v 

Benátkách / Martin Šinkovský ; ilustrovala Alena 

Schulzová. 

Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 118 s. 

ISBN 978-80-00-04297-8 

 

Odvážný Bóďa s vinným skřítkem Vincentem 

zachraňují blechu Geraldínu v tajemných 

Benátkách. Dobrodružný příběh pro děti je plný 

fantazie. Malý Bóďa tráví letní prázdniny 

u dědečka vinaře na Moravě. Ten mu jednoho dne 

prozradí, že všichni vinaři si nesmírně cenní 

pomoci vinného skřítka Vincenta. Bóďa si není jistý, jestli ho děda nevodí za 

nos, ale ještě toho večera ho skřítek Vincent požádá o pomoc. A vezme ho 

s sebou do jednoho z nejkouzelnějších a nejtajemnějších měst světa: do Benátek. 

A tak začíná zatím největší dobrodružství Bóďova života… 

 


