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Zuza v zahradách / Jana Šrámková ;
ilustrace Andrea Tachezy.
Praha : Labyrint, 2015. – 1. vyd. – 60 stran.
ISBN 978-80-86803-33-3
Malá Zuza má zahradu v zahradní kolonii.
Kolonie znamená spoustu malých zahrad
a mezi nimi uličky. Kolonie to jsou takové
zahradní piškvorky. Za kolonií je divoká
temná zahrada. Bydlí tam černý pes
a možná taky strašná Stará Bela. Zuza se jí bojí. Jenže co si má počít, když na
cestě najde klíč, který patří právě Bele. Poetické vyprávění o překonávání
strachu i předsudků a o půvabu odlišností. Úsporný text do barevné šíře
rozehrávají půvabné ilustrace.

Zanzibar jako vyšitý / napsala a ušila
Radka Dráčková.
Praha : Labyrint, 2015. – 1. vydání –
44 stran. – ISBN 978-80-86803-32-6
Zanzibar je ostrov magického jména, kde
jsou pláže a pletené střechy domků. Zvířata
tu mívají cestovatelské touhy a lidé nešetří
úsměvy. Knížka pro děti i rodiče je složená
trochu veršem a trochu prózou, ale hlavně
jehlou a nití a kousky vysloužilých látek,
které i tomu, co opravdu není k uvěření,
dávají hmatatelnou podobu a zářivé barvy. Plastické obrázky spolu s dvanácti
veršovanými a pěti prozaickými texty hravě a s humorem provedou malé
cestovatele životem ostrovanů i zvířat z ospalé vesničky jménem Jambiani, kde
i nejvšednější věci jsou velmi neobyčejné.

Cestovací pohádky / Eva Bešťáková ;
ilustrovala Vlasta Baránková.
Praha : Knižní klub, 2015. – 1. vyd. –
104 stran. – ISBN 978-80-242-5049-6
Harášek má rád všechno, co má kola, řídítka,
volant, kormidlo, křídla nebo vrtuli, od
kočárku až po helikoptéru. Cestuje po zemi,
ve vodě i ve vzduchu, prožívá pohádková
i skutečná dobrodružství a nestačí se divit,
jak je svět zajímavý. Haráškovy příhody
přiblíží malým čtenářům s rozličné dopravní prostředky, od kočárku přes
lokomotivu až po záchranářský vrtulník.

Medvídci ze všech koutů světa / Jiřina
Háková ; Jaroslav Hák ; ilustroval Jiří Fixl.
Praha : Granát, 2015. – 1. vyd. – 29 stran.
ISBN 978-80-86460-23-9
Medvídci ze všech koutů světa představují
pohádkové vyprávění pro děti kolem šesti let.
Hlavní postavou jednotlivých příběhů je vždy medvěd, a ne ledajaký. Děti se
postupně setkají s medvědem hnědým, s cvičeným medvědem, s medvědem
ledním, ale také s medvídkem koalou anebo s pandou. Různé druhy medvědů a
medvídků pro děti nakreslil malíř a grafik Jiří Fixl.

Mauglí / Rudyard Kipling ; upravila Jitka
Škápíková ; ilustroval Petr Minka.
Praha : Fortuna Libri, 2015. – 1. vyd. –
189 stran. – ISBN 978-80-7321-986-4
Zdatnějším čtenářům je určen současným
jazykem převyprávěný klasický dobrodružný
příběh malého chlapce, který se ztratil v džungli.
Chlapce se ujmou vlci a Matka vlčice ho
vychovává se svými vlčaty. Jeho kůže je hladká,
bez srsti, a proto dostává jméno Mauglí – žába.
Aby mohl být Mauglí přijat do vlčí smečky,
musí se za něj zaručit ještě další dvě zvířata. Je
to starý medvěd Balú, který vyučuje všechna
mláďata zákonům džungle, a černý panter Baghíra. Stanou se největšími
ochránci Mauglího. Mauglí vyrůstá uprostřed smečky, stává se z něj obratný
a silný mladík. Dokáže hovořit řečí zvířat. Jeho adoptivní vlčí rodiče doufají, že
se jednou pomstí krutému tygrovi Šer Chánovi.

