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Broučci: Broučkovy pohádky / Jan
Karafiát; ilustroval Josef Wenig.
Praha : XYZ, 2017. – 1. vyd. – 120 s.
ISBN 978-80-7505-607-8
Pokračování
oblíbených
příběhů
o svatojánských broučcích, které s oblibou čte
již několik generací. Broučci už leží v postýlce
a bedlivě naslouchají tatínkovým pohádkám na
dobrou noc. Během svých večerních výletů se
tatínek nachomýtl k nejedné úsměvné
a roztomile bláznivé příhodě, a tak se dozvídáme
třeba, jak se žáby koupaly ve smetaně, jak se
špačci urazili, co si povídal osel s rybami, jak se Honza lekl, když potkal
veverku, anebo jak to vypadá, když se za člověkem rozběhne štěstí…

Tajemství staré pumpy / Eliška Fojtová ;
ilustrovala Anna Mastníková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 62 s.
ISBN 978-80-00-04535-1
Jednoho dne se Markétce splní sen - získá
skutečný domov. Doposud žila v dětském
domově a teď má konečně rodiče, staršího
bratra i babičku. Co chtít víc? Ale v babiččině
krásné zahradě je stará pumpa. Když jednou
holčička zapumpuje a bezděky vysloví ta
správná slova, objeví se kulaťoučký skřítek. A ten jí nabídne splnění pěti
přání. Co si jen asi bude Markétka přát?

Oslík Šedé kopýtko / Eva Bešťáková ;
ilustrovala Dagmar Ježková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 130 s.
ISBN 978-80-00-04525-2
Oslík Šedé kopýtko žil u lakomého
sedláka, který ho jen dřel a nechoval se k němu
hezky. Oslík dlouho poslušně pracoval, ale když
ho jednoho večera zachráněný majitel nechal
hladového stát u rokle, utekl. Šedé kopýtko
potkal hodného kouzelníka Matyáše a od té
chvíle putovali společně. Jejich cesta byla daleká
a dobrodružná, ale ukázalo se, že i „hloupý“ osel
může mít velké srdce a odvahu. Autorka vypráví příběh oslíka núbijského,
který má divoké prapředky, o nichž se se tvrdí, že na rozdíl od somálských
oslů už v přírodě vyhynuli. Dlouho je nikdo neviděl, ale co když přece jen
ještě někde žijí?

Netahej vlka za ocas / Oldřiška Ciprová ;
ilustrovala Lenka Kuralová Němcová.
Brno : CPress, 2016 – 1. vyd. – 76 s.
ISBN 978-80-264-1307-3
Knížka přináší jednoduché pohádkové
příběhy na motivy přísloví o zvířatech.
Dozvíte se, kde dávají lišky dobrou noc, proč
psi, kteří štěkají, nekoušou, nebo proč se vlk
nesmí tahat za ocas. Vydejte se s námi do
světa, kdy zvířátka z přísloví ožívají a
konečně nám vysvětlí, proč se v nich vlastně ocitla. Knížka je tištěná větším
fontem s širším řádkováním pro snazší čtení.

Králík málem králem / Klára
Smolíková ; ilustrovala Kateřina Čupová.
Praha : Fragment, 2016. – 1. vyd. – 48 s.
ISBN 978-80-253-2886-6
Co se stane, když se setká malý
ustrašený králík s naším nejslavnějším
panovníkem, králem Karlem IV.? Králík
Karel nemá kamarády a spolužáků se straní.
Když si na hlavu nasadí papírovou korunu,
stane se něco neuvěřitelného. Přivolá tím
samotného krále Karla IV. Panovníkovo
vyprávění o statečných činech, které vykonal, o moudrých rozhodnutích, která
učinil, i o trampotách, kterými prošel, malého králíka změní. Čím víc toho ví,
tím lépe chápe, že fňukáním se nic nespraví. Je třeba vytáhnout ty nejlepší karty,
jenž mu osud do králičích pacek nadělil, a rozehrát s nimi nezapomenutelnou
hru.

