Nové knihy
v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež
(Výběr z přírůstků za červenec a srpen 2018)

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

Velká kniha sněhu a ledu / Štěpánka
Sekaninová ; ilustrovala Niké Papadopulosová.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 26 s.
ISBN 978-80-00-04608-2
Co je sníh a kde se vlastně bere? Kolik sněhů máme
a jak se tvoří křehké vločky? Je sníh kamarád nebo
nepřítel? Chce se ti na polární výpravu nebo
z bezpečí domova pozorovat lavinu? Pak si nasaď
kulicha a skoč rovnýma nohama do závějí skvělých
ilustrací. Nech přes sebe prohnat vánici zajímavých informací a na závěr se
zahřej pocitem, že sníh a led už před tebou nemají žádné tajemství.

Praha ha ha! / napsala a ilustrovala Bára
Buchalová.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 14 s.
ISBN 978-80-00-04980-9
Velkoformátové
knížkové
leporelo
s dvoustránkovými
barevnými
ilustracemi
z prostředí Prahy je unikátní knihou na českém
trhu. Hledací knížka seznámí vaše děti
s nejznámějšími budovami a lidmi, děti pobaví
komické situace i řada detailů. V této bohatě
ilustrované knize ocení krásy hlavního města i ti
nejmenší.

Za zvířaty světa / Štěpánka
Sekaninová ; ilustroval Jakub Cenkl.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 6
rozkládacích map.
ISBN 978-80-00-04768-3
Není nad to, když tě vezme dědeček na
cestu kolem světa – za zvířátky. Tak
jako
holčičku
Marjánku.
Stačí
nasednout do vlaku a výlet, na kterém
poznáš žirafy, opice, tygry, tučňáky, štíry, zebry, lední medvědy, soby, žraloky
i delfíny, může začít. A co teprve, když zjistíš, že je ve vlaku pašerák a pašuje
vzácného papouška. Hned se můžeš přidat k detektivovi a spolu s ním po tom
zlosynovi pátrat.

Za zajímavostmi světa / Štěpánka
Sekaninová ; ilustroval Jakub Cenkl.
Praha : Albatros, 2018. – 1. vyd. – 6
rozkládacích map.
ISBN 978-80-00-04767-6
Představ si, že nastoupíš do vlaku
a dozvíš se, že v něm jede černý pasažér.
Než se nudit, je jednoznačně lepší pustit
se do pátrání po tom nezbedovi. Přesně to udělala holčička Julinka a chlapec
Vendelín. Chceš zažít nefalšované cestovatelské dobrodružství napříč zeměkoulí
a stát se tak trochu i detektivem? Pak neváhej a nastup do speciální soupravy,
která za chvíli vyráží.

