Knížky pro začínající čtenáře – květen 2015

Hafík / Helena Žižková ; ilustrovala Lenka
Vybíralová.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-00-03863-6
Je léto, Martin je sám doma a nic ho nebaví. Skvělé
loňské prázdniny na venkově nemůže nahradit rušné
město, kam se nedávno s rodiči přestěhoval. Martin
vyběhne ven a jde, kam ho nohy vedou. Vtom
zaslechne tenké kňučení vycházející z kontejneru na
odpadky. Odklopí víko a uvnitř sedí – štěně! Martin bílé klubíčko rychle
vytáhne – a od té chvíle má o dobrodružství postaráno. Dobrodružství Martina
a malého štěněte vychází v edici Druhé čtení.

Pohádkové vajíčko / Jana Semelková ; ilustrovala
Marcela Walterová.
Praha : JaS, 2015. – 1. vyd. – 80 s.
ISBN 978-80-87654-14-9
Je tu jaro! A na jaře se dají dělat vskutku úžasné věci.
Můžete vytvářet potůčky, skákat do louží a vůbec si
užívat jarní nálady. To děti směle mohou a dospělí jim
tak trochu závidí. K jaru patří také Velikonoce
s pomlázkami a malovanými vajíčky. Viktorka
s Viktorem si jaro náležitě užijí – a také se naučí
spoustu nových básniček, říkanek a pohádek, však děda Karel s babičkou Karlou
pokračují ve svých podvečerních vyprávěních. Jaro s Hrdličkovými provoní
pohádky Boženy Němcové a Elišky Krásnohorské, verše Josefa Václava Sládka
a řada lidových říkadel.

Vzhůru do Afriky! / Helena Řezáčová ;
ilustroval Rudolf Lukeš.
Praha : Albatros, 2014. – 1. vyd. v této podobě –
51 s. – ISBN 978-80-00-03688-5
Autorka vypráví příběh dvou bratrů, kteří se
vydají na dobrodružný výlet do Afriky. Dětem
se v jednotlivých kapitolách představují různá
africká zvířata počínaje lvem a konče žirafou.
Zvířata mají své specifické, často legrační
vlastnosti, které bratři objevují, a učí se tak se
zvířaty vycházet. Lehký, vtipný text je určen dětem pro první čtení. Kniha je
doplněna ilustracemi Rudolfa Lukeše, význačného českého ilustrátora druhé
poloviny 20. století, který bohužel po většinu své umělecké dráhy nemohl u nás
publikovat.

Atlas zvířat pro děti / napsal a ilustroval
Tomáš Tůma.
Praha : B4U Publishind, 2014. – 1. vyd. – 7
rozkládacích map.
ISBN 978-80-87222-36-2
Objevujte svět zvířat v sedmi rozkládacích
mapách. Ta nejzajímavější zvířata všech
sedmi světadílů přináší atlas zvířat pro malé
čtenáře od šesti let. Sedm světadílů na sedmi
rozkládacích mapách spolu s třinácti
přiloženými knížečkami představuje téměř
dvě stě těch nejatraktivnějších zvířat z celého světa, typických zástupců každého
kontinentu. V atlase je zobrazeno vše od obyčejného zajíce až po tapíra
čabrakového nebo rypouše sloního, a to v barevných ilustracích a se zajímavými
texty.

