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Bleška a veška / Jan Werich ; ilustrovala
Vlasta Baránková.
Praha : Albatros, 2015. – 2. vyd. – 34 s.
ISBN 978-80-00-03903-9
„Do kopce pěšky, z kopce koloběžkou jela teta
veška za tetou bleškou...“ Tak začíná veršovaná
bajka Bleška a veška, kterou Jan Werich napsal
již v 50. letech minulého století. Při svém
prvním knižním vydání v roce 1970 byla báseň napsaná na motivy pohádky
bratří Grimmů vnímána jako jinotaj k obsazení Československa sovětskými
vojsky v srpnu 1968. V novém vydání bajku doprovodila půvabnými ilustracemi
Vlasta Baránková.

Abeceda zvířátek / František Zacharník ;
ilustrovala Petra Hauptová-Řezníčková.
Brno : CPress, 2015. – 1. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-264-0677-8
Knížka obsahuje veselé a poučné básničky
o zvířátkách, která by všechny děti měly znát. Na
každé písmeno jedna básnička o jiném zástupci
zvířecího světa. Zvířata s námi žijí již tisíce let - na
dvoře, na louce, v lese. O některá staráme se, aby se
měla dobře, když u nás už zdomácněla, jiná žijí ve volné přírodě. 24 písmenek
uvádí 24 básniček o jednotlivých zvířátkách.

Duhový cirkus / Petra Neomillnerová ; ilustrovala
Olga Franzová ; hudbu složil Štěpán Uhlíř.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 65 s.
ISBN 978-80-00-03894-0
Pojďte společně s Miou nahlédnout do Duhového
cirkusu a zazpívat si veselé písničky! Malá Mia je
holčička z cirkusácké rodiny – patří k Duhovému
cirkusu. Skáče salta, jezdí na poníkovi a dokáže
rozveselit každé dítě i dospělého. Mia má spoustu kamarádů a s Péťou odvážně
zachrání pudlíka Prince. Ráda si zpívá veselé písničky, které si můžete zazpívat
společně s ní; v knize jsou hned tři, s texty a notami Štěpána Uhlíře. Petra
Neomillnerová v knížce pro malé čtenáře potvrdila svůj vypravěčský talent.

Abeceda (z) měst / Jan Laštovička
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 64 s.
ISBN 978-80-00-03837-7
Věřte nebo ne, ale na každé písmeno
z abecedy je na světě nějaké
pozoruhodné město. Jan Laštovička,
autor téhle originálně koncipované
knihy, je všechna projel a sestavil průvodce, který dětem pomůže nejen
s abecedou, ale i s městy ve všech možných zákoutích naší planety. Tak si
naskočte a vydejte se s námi z Antverp přes Dillí a Helsinky třeba do Zadaru.
Ilustrace Jana Laštovičky jsou jemné a do detailů propracované, ale zároveň
obsahují určitou nadsázku, která je zpřístupňuje dětským čtenářům.

