
Bagřík Toník si hraje 

Quis, Josef, 
Praha Fragment, 2012                                                                                                                            

Co vše dělá bagřík a jeho kamarádi od jara do zimy. (leporelo) 
 

Čáry a tajemství 

Boswell, Ellie 
Praha CooBoo, 2014 

Navazuje na: Čarodějka z Turlinghamu ;  Magie v utajení                                                            

Čarodějka Sophie a lovkyně čarodějek Katy jsou nejlepší kamarádky, přestože by se 

měly nesnášet. A společně nyní čelí novému problému – jak mají skrýt své schopnosti 

před ostatními na školním výletě, když se vše tak zamotává? 

Češi. 1942 : jak v Londýně vymysleli atentát na Heydricha 

Kosatík, Pavel, 
Praha Česká televize Mladá fronta, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/III -- 94(437) 

 

Dědeček vypráví pohádky o lese. Les hraje krásně, i když je v 

něm ticho 

Václav, Erich, 
Praha Petrklíč, 2014                                                                                                                

Kniha přináší dětem sled pohádkových událostí o domečku, kde bydlí semínka ve 

svých komůrkách, z nichž vyrostou nejdříve vánoční stromečky a pak lesní velikáni, 

kteří umí skládat i hrát pohádkovou lesní hudbu. O kapičce vody, která oživí každou 

rostlinku v lese, i o zvířátkách, která v lese bydlí a také vyprávějí pohádky svým 

mláďatům. 

 

Dobrodružství Rabiho Harveyho: kreslená novela o židovské 

moudrosti a důvtipu na Divokém západě 

Sheinkin, Steve, 
Praha Volvox Globator, 2014                                                                                                        

Komiksový příběh z Divokého západu o židovské moudrosti a důvtipu. Westernová 

variace na klasické židovské pověsti, chasidské legendy a talmudské učení. Rabi 

Harvey chrání své město a jeho zbraněmi jsou moudrost, laskavost a humor. Rabi 

Harvey je částečně starý rabín a částečně tvrdý šerif. 

 

Encyklopedie nejen pro školáky: všeobecný přehled : [zeměpis, 

věda, příroda, kultura, historie] 

Appeceix, Silvana 
Říčany Sun, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/III -- 0/9 
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Hasiči : otevírej okénka a hledej obrázky 

Valiente, Francisca 
Říčany Sun, 2014 

 

UMÍSTĚNÍ: MN/I -- 614.8 

 

 

Jak voní týden 

Masiuk, Olga, 
V Praze Albatros, 2014                                                                                                

Malá Konstantina je docela obyčejná holčička. Má ráda slova, vůně, vítr ve vlasech a 

procházky se strýčkem Ríšou. Jenže na svět, který ji tak fascinuje, nevidí. Konstantina 

ale vše bere s humorem a nadhledem a vůbec neví, proč by ji měl někdo litovat? Barvy 

si sice tak docela představit neumí, ale dny v týdnu bezpečně pozná podle vůně. 

Jediné, co by doopravdy chtěla zkusit, je projet se na kole… 

 

 

Kdopak by se školy bál =  Who would be afraid of school 

Prošková, Denisa, 
Praha Grada, 2014 

 

Dvojjazyčné knihy.  

 

 

Klíč k Útesu lebky 

Scollon, Bill 
V Praze Egmont, 2014                                                                                                                                

Jake a jeho kamarádi najdou tajemnou truhlu a v ní klíč s lebkou a vzkaz od Petra Pana.                                                                

Vydej se s nimi na dobrodružnou výpravu a zjisti, co je čeká tentokrát! 

 

Kouzlení vše nezmění 

Beránková, Helena 
[Beroun] Machart, 2014                                                                                                                 

 

Poutavý pohádkový příběh holčičky Anežky, která objevila svůj svět na staré půdě a 

chvíli váhala, jestli se má stát vílou... 

 

 

Malý český poutník 

Hník, Ondřej, 
V Praze Albatros, 2014                                                                                                                         

Básník Ondřej Hník navazuje na úspěšnou sbírku veršů o Praze. Tentokrát se vydává na 

putování po Čechách, Moravě a Slezsku. Ve více než padesátce básní přibližuje 

zvláštnosti a typické motivy jednotlivých měst a krajů, opět s typickou směsicí 

romantiky a jemného nonsensového humoru. 
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Mami, kup mi psa! 

Štelbaská, Zuzana 
V Praze Albatros, 2014                                                                                                                                  

Když bylo Ondřejovi pět a mamka se ho zeptala, co by si přál k narozeninám, okamžitě 

vyhrkl: „Mami, kup mi psa!“ Ale maminka byla rozumná a pejska do panelákového bytu 

nechtěla. A tak to šlo celých dlouhých šest let. 

 

 

Meč pánů z Velhartic 

Mendozová, Jindřiška 
Praha Grada, 2014                                                                                                                              

Hlavními hrdiny knížky jsou jedenáctiletý Jakub Šimek a stejně stará Anežka Bušková, 

jejíž prapředci byli rádci a komoří Karla IV. Jakub je sice ve Velharticích na letních 

prázdninách tak trochu omylem - kvůli zapomnětlivosti svého táty, ale vůbec mu to 

nevadí. 

 

 

Moravské národní pohádky 

Mikšíček, Matěj, 
V Brně Jota, 2014 

Moravské pohádky Matěje Mikšíčka patří mezi jedny z prvních pohádek sebraných na 

území Moravy. Toto upravené vydání vychází z edice vydané v roce 1927 

nakladatelstvím I. L. Kober v Praze a obsahuje 41 klasických pohádek a legend. 

 

 

Objevujeme města: jak funguje doprava, rozvodné sítě, osvětlení, 

zásobování, financování, městská samospráva 

Reilly, Kathleen M. 
V Brně Edika, 2014 

UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 711.4 

 

 

Ohrožené druhy zvířat 

Otte, Astrid 
Brno Edika, 2014 

 

UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 504 

 

 

 

Poklad posledního draka 

Brezina, Thomas, 
V Praze Albatros, 2014 

 

Volná řada detektivních příběhů pro starší děti o čtveřici kamarádů. "Čtyřka" se 

tentokrát vydá na průzkumnou cestu za komodskými varany, kteří jsou předobrazem 

draků z pohádek a bájí. 
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Přes palubu: přežil jsem potopení Titaniku, 1912 

Tarshis, Lauren, 
Brno CPress, 2014 
 

Příběh chlapce, který se plaví na Titanicu. 

 

Rev-o-loom-tion : gumičkování pro náročné 

Hum, Liz 
Hodkovičky [Praha] Pragma, c2014 

 

UMÍSTĚNÍ: MN/III -- 379.8 

 

Rybníky, řeky a jezera 

Kanbay, Feryal 
Brno Edika, 2014 

 

UMÍSTĚNÍ: MN/II -- 574.5 

 

Sofie První. Zimní příběh 

Hapka, Cathy 
Praha Egmont, 2014 

Sofie se chystá oslavit své první Vánoce na zámku v Nádhernii se svou novou 

královskou rodinou. Jak si přeje strávit letošní svátky a jaké dobrodružství ji čeká?  

 

 

 

Stín a jeho kluk 

Krbcová, Lenka 
V Praze Albatros, 2014                                                                                                       

 

Moderní vyprávění o stínu, který nechtěl dělat jen to, co dělá kluk, ke kterému patří.  

 

 

Únos 

Reichs, Kathy, 
Praha BB art, 2014 

Navazuje na:  Virus ; Poklad ; Šifra ;                                                                                                   

Čtvtý díl série dobrodružství patnáctileté Tory, blízké příbuzné proslulé soudní 

antropoložky Tempe Brennanové. Tory a její viráti pátrají po zmizelých dvojčatech. 

 

 

 

http://213.155.228.7/documents/112622?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DP%25C5%2599es%2Bpalubu%2B_&searchedIds=40429;112622;62215;100889;
http://213.155.228.7/authorities/360749
http://213.155.228.7/documents/112673?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3Drev-o-loom-tion%2B%253A&searchedIds=112673;
http://213.155.228.7/authorities/360836
http://213.155.228.7/documents/112568?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DRybn%25C3%25ADky%252C%2B%25C5%2599eky%2Ba%2Bjezera%2B%252F&searchedIds=112568;722;45024;
http://213.155.228.7/authorities/43538
http://213.155.228.7/documents/112590?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DSofie%2BPrvn%25C3%25AD.&searchedIds=112590;110021;108154;110982;109408;90397;96812;110011;110116;
http://213.155.228.7/authorities/80578
http://213.155.228.7/documents/112519?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3DSt%25C3%25ADn%2Ba%2Bjeho%2Bkluk%2B%252F&searchedIds=112519;80722;
http://213.155.228.7/authorities/360594
http://213.155.228.7/documents/112596?backToSearch=http%3A%2F%2F213.155.228.7%2Fhledani%2Fjednoradkove%2Fvysledek%3Fquery%3D%25C3%259Anos%2B%252F&searchedIds=82957;71390;20671;112596;21827;37766;95648;97436;110033;105360;
http://213.155.228.7/authorities/276080


Vítejte ve škole strašidel profesora Krákory 

Loeffelbein, Christian, 
Praha Vašut, 2014 

Lenka a Lukáš navštíví svého podivuhodného strýčka v jeho tajné škole strašidel - a je 

z toho největší dobrodružství jejich života. 

 

Za zvířátky do hor 

Kovaříková, Zuzana 
V Praze Albatros, 2014 

Šest krátkých příběhů ze života živočichů žijících v horách. Půvabná knížka určená 

dětem, které již umí samy číst a zajímají se o přírodu. 

 

Závod o stříbrný meč 

Lisle, Rebecca 
Brno Albatros, 2014                                                                                                                                     

Buřňák je sirotek a kuchyňský pucflek. Odnáší odpadky na kompost, drhne podlahu a o 

chlebu a vodě pošilhává po bohatých hostinách a prohýbajících se stolech. Nic jiného 

než pucflek z něj nebude. Má ale tajemství. 

 

Zpěv na prvním místě : na motivy úspěšného seriálu od Disney 

Channel 

Praha Egmont, 2014 

A když už se Violettě zdá, že nedokáže myslet na nic jiného, Pablo a Marotti jí udělají 

neuvěřitelnou nabídku: stát se hvězdou You Mix a rozjet sólovou kariéru. Ani doma 

není situace jednoduchá: German má stále finanční problémy, a zatímco jeho vztah s 

Esmeraldou kvete, Angie se rozhodla odejít. Kdyby Violetta nabízenou práci přijala, 

mohla by pomoct tátovi a nemusela by už chodit do třídy s Leonem... 

 

Ztracený trpaslík  aneb procházka českými a moravskými jeskyněmi 

Drijverová, Martina, 
Brno Edika, 2014 

Lidé se k trpaslíkům chovají skutečně nepěkně. Slídí po jejich pokladech, staví si 

zkamenělé skřítky do zahrad. Co by mohlo obměkčit tvrdá lidská srdce? Snad někde 

existuje klíč, který by je otevřel… 

 

Život v mořích a oceánech 

Rodríguez, Carmen 
Říčany Sun, 2014 

 

UMÍSTĚNÍ:  MN/II -- 591.5 
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