Knížky pro začínající čtenáře – říjen 2015

Chobotem sem, chobotem tam / Ivona
Březinová ; ilustrovala Alena Schulz.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 72 + 16
stran.
ISBN 978-80-00-03972-5
Co se stane, když v kabinetě přírodopisu obživne
mamutí mládě? Jednoho dne dojde v kabinetě
přírodopisu k podivuhodné události – obživne
tam mamutí mládě. Nečekaný objev se podaří
čtveřici kamarádů, a ti se hned rozhodnou se
o mamutka postarat. Ale kam ho schovat a jak utajit jeho přítomnost? Míša,
Nina, Vládík a Teo mají plnou hlavu starostí, zato mamutek se má čile k světu.
Knížku doprovází pracovní sešit plný hádanek a doplňovaček pro pozorné
čtenáře.

Aprílová škola / Jiří Žáček ; ilustroval
Adolf Born.
Praha : Albatros, 2015. – 7. vydání – 64 stran.
ISBN 978-80-00-03970-1
Velký výběr vtipných kaší! Zvláště pro ty,
kterým v hlavě straší! Veselá básnická sbírka
Jiřího Žáčka stále oslovuje malé i velké čtenáře
jazykovým vtipem. Autor zachycuje ve verších
čas i nečas soudobého světa. Útlá knížka
obsahuje básničky rozverné, rozpustilé i bláznivé, které přinášejí dobrou náladu
už více než třicet let.

Příhody včelích medvídků/ Jiří Kahoun ;
ilustroval Ivo Houf.
Praha : Albatros, 2015. – 4. vydání – 88 stran.
ISBN 978-80-00-03951-0
Rozpustilá knížka s krátkými veselými
pohádkami o dvou čmeláčích klucích Brumdovi
a Čmeldovi, ale i o Pučmeloudovi a ostatních
postavičkách ze světa broučků těší již několik
generací malých dětí. V knížce jsou vedle
vyprávění i písničky s textem a notami, z nichž
mnohé už téměř zlidověly. Na knížku volně navazují příběhy Včelí medvídci od
jara do zimy a Jak se mají včelí medvídci.

Psi nebaletí / Anna Kemp ; ilustrace Sara
Ogilvie ; přeložil Robert Komačka.
Praha : Columbus, 2015. – 1. vydání – 28 s.
ISBN 978-80-87588-70-3
Okouzlující a humorný příběh malého psa
Biffa, který ze všeho nejvíc na světě miluje
hudbu, světlo měsíce a drobné krůčky po
špičkách. Je pevně přesvědčený o tom, že
není pes a má jeden velký sen – chce se stát balerínou a být na všech plakátech.
A věřte, že splnění takového snu není maličkost, když Vám pořád všichni
opakují, že psi nebaletí a že to přece nemůžete dokázat. Příběh je veselým
dobrodružstvím malého psa s velkým snem a ponaučením - nebát se jít si za
svým, protože tužby i těch nejmenších se plní.

Lotta z Rošťácké uličky / Astrid
Lindgrenová ; ilustrovala Alena Ladová.
Praha : Albatros, 2015. – 5. vydání – 144 stran.
ISBN 978-80-00-03954-1
Malá Lotta bydlí s rodiči a dvěma sourozenci
v hezkém žlutém domě v uličce, která se správně
jmenuje Pošťácká. Možná že kdysi v ní pošťáci
žili, prohlásil jednou Lottin tatínek, ale protože
tu teď už dlouho řádí jenom rošťáci, překřtil ji na
Rošťáckou. A opravdu, všechny tři děti
Nymanových jsou velmi podnikavé, se skvělými plány a nápady. Ovšem
nejoriginálnější a nejúžasnější má vždycky ta nejmladší – Lotta.

Statečný Zeb / Eva Bešťáková ; ilustrovala
Dagmar Ježková.
Praha : Albatros, 2015. – 1. vydání – 142 s.
ISBN 978-80-00-03952-7
Jednou za svítání se v savaně pod rozložitou
akácií narodil černobíle pruhovaný hřebeček Zeb.
Jakmile se rozkoukal, začala ho máma Badu učit
všemu, co musí znát zebra, aby se jí v divoké
přírodě dobře žilo. Volnost a bezstarostnost
zvídavého mláděte však brzy ukončí lovci – Zeba
chytí a odvezou daleko pryč. Tak začíná
předlouhá a strastiplná Zebova cesta. Vrátí se
někdy statečný Zeb domů? Příběh o malé zebře
přináší nejen napínavé vyprávění, ale i spoustu zajímavostí o africké přírodě
a životě divokých zvířat.

