Knížky pro začínající čtenáře – prosinec 2016

Můj psík nezbedník /
Katarina Gasko ; přeložila
Karolina Medkova.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. –
8 s. – ISBN 978-80-00-04292-3
Leporelo o psíkovi, co občas něco
vyvede, a tak se mu nikdo
neřekne jinak než Nezbedník. Pejsek každé ráno vstává se svou paničkou do
školy, čistí si zoubky a pilně se učí. Po vyučování jdou společně do parku na
zmrzlinu. V parku to má Nezbedník rád. Večer je třeba napsat úkoly, uvařit
večeři a honem do pelíšku.

Ukradená cukřenka / Ivana Peroutková ;
ilustrovala Nanako Ishida.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 92 s.
ISBN 978-80-00-04428-6
Jednoho letního prázdninového podvečera je
Frantík s rodiči na návštěvě u báječné tety
Emilky. Když si rodiče chtějí dát k zákusku kávu,
zjistí se, že po krásné starožitné cukřence se
slehla zem. Frantík, který má bujnou fantazii, se
pustí do pátrání. A brzy má i podezřelého – pana
Pitrmana. K usvědčení zloděje chlapci pomáhají kamarádi Matěj a Zdíša.
Společně sledují Pitrmanovu chalupu a vymýšlejí různé léčky. Jaké je ale
Frantíkovo zklamání, když se ukáže, že pan Pitrman není zločinec, nýbrž
docela sympatický sochař. Kam tedy rodinná památka zmizela?

Vykopej si šavlozubého tygra / Clare
Hibbert ; ilustrace Tom Connell ; přeložila Jana
Kordíková.
Praha : Mladá fronta, 2016. – 1. vyd. – 8 s.
ISBN 978-80-204-4078-5
V této výjimečné knize děti poznají, jak vypadá
práce paleontologa v terénu i v laboratoři,
projdou s ním celé dobrodružství od objevení
prvních fosilních nálezů až po vystavení
exponátů v muzeu. A při tom si mohou složit model kostry pravěké šelmy.

Mapy / Aleksandra a Daniel Mizielińští ;
přeložila Anna Halfarová.
Brno : Host, 2016. – 1. vyd. – 108 s.
ISBN 978-80-7491-708-0
Vydejte se s námi na nezapomenutelnou cestu
kolem světa! Spatříte gejzíry na Islandu,
karavany v egyptské poušti a mayská města
v Mexiku. V Anglii si zahrajete kriket, v Indii
zacvičíte jógu a v Číně ochutnáte stoletá vejce.
V Austrálii vás udiví ptakopysk, ve Finsku
polární noc a na Madagaskaru obrovský
baobab. Města, řeky i hory, zvířata a rostliny, významné osobnosti, historické
události, symboly i národní jídla — přes čtyři tisíce obrázků vám představí, co je
pro danou zemi typické. Ilustrovaný atlas plný fascinujících detailů je oslavou
rozmanitosti světa, od obrovských hor po malinké broučky — a všeho mezi tím!
Obrázkové putování po 42 zemích a 6 kontinentech na 51 dvoustranách
s nádherně zdobenými okraji, které připomínají mapy dávných objevitelů
a mořeplavců.

