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Ema naopak / Gunilla Woldová ; přeložila
Božena Köllnová-Ehrmannová.
Praha : Albatros, 2016. – 2. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-00-04411-8
Ema je skoro pořád veselá, ale občas se i ona
vzteká, je protivná a má špatnou náladu. To se
potom změní v Emu Naopak. Co všechno
tahle Ema provádí? Ve dvou příbězích (Ema
Naopak, Ema spravuje hračky) švédská autorka a ilustrátorka vede děti k
pořádkumilovnosti, ovládání svéhlavých nálad a k poznání, co je správné a co
ne. Obrázková knížka je určena dětem předškolního věku.

Bajky: začínáme číst / Oldřich Syrovátka ;
ilustrace Helena Zmatlíková.
Praha : Fragment, 2016. – 1. uprav. vyd. – 63 s.
ISBN 978-80-253-2847-7
Krátké bajky o zvířátkách jsou to pravé pro
začínající čtenáře. Vhodná délka textu,
srozumitelný příběh, velká tiskací písmena a
krásné ilustrace Heleny Zmatlíkové jsou zárukou
toho, že se kniha bude dětem líbit a bude se jim dobře číst. Jak se liška napálila,
jak vlk doplatil na nevděk, jak jelen chválil, až přechválil… a další bajky plné
poučení. Velká tiskací písmena jsou vhodná především pro děti, které se učí číst
genetickou metodou.

Za zvířátky do pohádky / Michal
Černík ; ilustrace Helena Zmatlíková.
Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 56 s.
ISBN 978-80-253-2766-1
Veselé pohádkové příběhy o zvířátkách
dětem nikdy nezevšední. V doprovodu
milých ilustrací Heleny Zmatlíkové se
dočtou, proč se poprala koťata, jak se
tučňáci styděli nebo jaká jsou veliká psí
tajemství. Vtipné příběhy přinášejí nejen
ponaučení, ale i dobrodružství. Krátké pohádky jsou ideální pro první čtení.

Julinka a její zvířátka: školní mazlíčci
/ Rebecca Johnson ; ilustrace Kyla May ;
přeložila Alžběta Kalinová.
Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 80 s.
ISBN 978-80-253-2751-7
Jmenuje se Julinka a až bude velká, chce se stát
zvěrolékařkou! Škola, do které chodí společně
s kamarádkou Zuzkou je prostě skvělá. Mohou
mít totiž ve třídě zvířecí koutek. Starrají se v
něm o morčata, ještěrky, rybičky a různé
brouky. Tento týden mají ale náhradní učitelku
– slečnu Fajnovou a ta toho o zvířátkách,
bohužel, moc neví. A tak to musí Julinka se
Zuzkou zvládnout samy.

Víly nevíly: legenda o mlžných koních
/ Kiki Thorpeová, ilustrovala Jana Christyová
; přeložila Eva Kadlecová.
Praha : CPress, 2016. – 1. vyd. – 128 s.
ISBN 978-80-264-1037-9
Co všechno mohou prožít čtyři skutečné
holky ve světě víl. Dobrodružství začíná
lákavě, ale jen přátelství je dovede zpátky
domů. Katka touží po dobrodružství
a vzrušení. Mia zbožňuje šaty, růže a vůbec
všechno krásné. Linda sní o tom, že dokáže
mluvit se zvířaty. Gábi věří na víly víc než
kdokoli jiný. Na Hvězdnou roklinku se snesla
hustá mlha. Přinesla s sebou mlžné koně, se
kterými přišlo i další dobrodružství. Katka nasedne na jednoho z koní, zmizí v
mlze a dívky mají najednou strach z toho, co praví stará legenda. Až se mlha
nakonec zvedne, neodnese si Katku s sebou?

