Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za prosinec 2015)

Přečtěte si s dětmi

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

Kouzelný rok v Kouzelné školce / Miloš
Kratochvíl ; ilustrovala Lucie Dvořáková.
Praha : Mladá fronta, 2015. – 1. vydání – 168 stran.
ISBN 978-80-204-3254-4
V Kouzelné školce se neustále něco děje. František je
podnikavý skřítek a Fanynka si s ním v ničem nezadá.
Dospělí jsou vždycky ochotní přečíst pohádku, vymyslet
hru nebo jinou zábavu. A tak je tady celý rok, od jara až
do zimy, pěkně živo a veselo. Ve více než pětadvaceti
krátkých vyprávěních se dozvíme, jak chtěl František sáňkovat na překlápěcím
kopci nebo jak sněhulák snědl všechen mráz, jak se tančí motýlí tanečky, co se
stalo, když se Fanynka chtěla vyparádit nebo když František rozbil nástěnné
hodiny.

Jonáš spěchá domů / Marka Míková ; ilustroval
Radoslav Valeš.
Praha : Argo, 2015. – 1. vydání – 48 stran.
ISBN 978-80-257-1626-7
Knížka vznikla na základě spolupráce spisovatelky
Marky Míkové a výtvarníka Radoslava Valeše. Kniha
vypráví příběh plyšového medvídka, který byl vyroben
v dalekém Sinhapůru a nyní putuje domů k holčičce,
která ho má slíbeného k narozeninám. Medvídek
cestuje lodí, autem, na křídlech vážky i na hřbetu vlka.
Cestou pomáhá těm, kteří pomoc potřebují, a ti zase na
oplátku pomáhají jemu. Nakonec šťastně doputuje domů, přímo na
narozeninovou oslavu. Radoslav Valeš formou kolážové techniky vytvořil sérii
velice originálních celostránkových barevných ilustrací.

Dobrodinec Báruch : židovské pohádky /
Ilse Weberová ; vybrala a přeložila Zlata Kufnerová
; ilustrovala Lenka Jasanská.
Praha : Verzone, 2015. – 1. vydání – 91 stran.
ISBN 978-80-87971-04-8
Zábavné i poučné pohádky pro děti napsala Ilse
Weberová již v první třetině dvacátého století.
Autorka čerpala inspiraci v biblických příbězích,
v obyčejích a hodnotách židovského náboženství a židovských tradicích.
Pohádky jsou napsány s vnímavostí a porozuměním pro dětskou duši, seznamují
dětského čtenáře s protiklady obětavosti a sobectví, dobra a zla, odvahy
a zbabělosti. Dobrý skutek je vždy bohatě odměněn, lež a nespravedlnost jsou
potrestány.

