Knížky pro začínající čtenáře – leden 2017

Buřtík a Špejlička: cesta
do Žatce / Zdeněk Svěrák ;
ilustroval Jiří Votruba.
Praha : Albatros, 2016. –
1. vyd. – 44 s.
ISBN 978-80-00-04454-5
Veselý příběh neobyčejných
kamarádů,
pana
Buřtíka
a pana
Špejličky,
napsal
Zdeněk Svěrák dětem pro radost a pro zasmání. Vydejte se spolu s oběma
rozpustilými chlapíky do Žatce za velkým výdělkem. Je krásné počasí
a jejich štěňata začínají kňučet hlady… Příběh z Žatce navazuje na jednu
z epizod knihy Pan Buřtík a pan Špejlička a nudit se rozhodně nebudete ani
tentokrát.

Vlkovi tě nedám! / Lenka Rožnovská ;
ilustrovala Eva Švrčková.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 78 s.
ISBN 978-80-00-04457-6
Malá Sára bude mít brzy sestřičku, ale vůbec se
na to netěší. Má pocit, že jí sestřička ukradla
maminku, která kvůli ní už dlouho leží
v nemocnici. Sára je tak sama doma s tatínkem
a se svojí panenkou Klárkou a společně zažívají
všelijaká dobrodružství: musí vyzrát na záludného vlka, probudit Šípkového
Růženka, uvařit oběd… A nakonec je čeká návštěva maminky a sestřičky
v nemocnici. Podaří se Sáru přesvědčit, aby se na příchod sestřičky těšila?

Jak bydlí děti celého světa /
Helena Haraštová a Pavla Hanáčková ;
ilustrace Michaela Bergmannová.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 33 s.
ISBN 978-80-00-04407-1
Přemýšleli jste někdy o tom, jak bydlí
děti v jiných zemích? Díky této knize
máte skvělou příležitost nahlédnout do
příbytků ze všech kontinentů a poznat,
jak se od sebe mohou životy dětí lišit.

Jaké svátky slaví děti celého
světa / Helena Haraštová a Pavla
Hanáčková ; ilustrace Michaela
Bergmannová.
Praha : Albatros, 2016. – 1. vyd. – 35 s.
ISBN 978-80-00-04408-8
Přemýšleli jste někdy o tom, jak se lidé
veselí v jiných zemích? Vydejte se s touto
knížkou na cestu a poznáte, jak vypadají
slavnosti v různých koutech světa.

Padavka a bezva pes / Hermína
Franková ; ilustrovala Zdeňka Krejčová.
Praha : Simuraka, 2016. – 1. vyd. – 112 s.
ISBN 978-80-905799-1-0
Žil jednou jeden pes a ten se jmenoval
Nipper. Podle dochovaných zpráv byl tenhle
pes pěkný rošťák. Ale moc rošťáren si neužil,
byl na světě v době, kdy se psům rošťárny
zakazovaly. Ve stejné době žil malíř jménem
Francis Barraud a ten se rozhodl psa
Nippera nakreslit. Udělal to. A tak žije pes
Nipper
dodneška
na
nálepkách
gramofonových desek. Ale malíře napadlo,
že si jen tak pro sebe nakreslí všechno, co by pes mohl vyvádět, kdyby právě
nežil v té přísně době. Moc se tím bavil.

