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Já nejsem tvoje maminka / Marianne
Dubuc ; přeložil Ondřej Kavalír.
Praha : Labyrint, 2017 – 1. vyd. – 70 s.
ISBN 978-80-86803-44-9
Jednoho rána veverčák Otto nalezne před svým
domem podivnou zelenou kouli. V ní se skrývá
malé chlupaté stvoření. Otto mu poskytne
přístřeší. Ale je rozhodnutý, že druhý den se vydá hledat jeho maminku…
Citlivě podaný minimalistický příběh pro velké i malé od autorky knihy
Ptáček a lev o tom, co skutečně znamená být rodičem.

Hurvínek a kouzelné muzeum /
převyprávěla Ivona Březinová.
Praha : Fragment, 2017 – 1. vyd. – 63 s.
ISBN 978-80-25-33293-1
Generace dětí znají desetiletého klučinu s prořízlou
pusou, blonďatou kšticí a odstávajícíma ušima jako
dobrosrdečného rošťáka, který se ze všeho
vždycky dobře vymluví. Tentokrát jej čeká
dobrodružství, o jakém se mu zatím ani nesnilo, a bude muset prokázat, že
je nejen upovídaný, ale i odvážný. Knížka je vhodná jako první čtení pro
začínající čtenáře.

Vyber si svou rostlinku… a nauč se
o ni starat / Katarína Belejová a Petra
Bartíková ; ilustrovala Aneta Žabková.
Praha : Albatros/B4U Publishing, 2017.
1. vyd. – 24 s.
ISBN 978-80-00-04633-4
Klíčky, zelenina, bylinky, kaktusy, citrusy,
bonsaje a masožravé rostliny. Nauč se je
pěstovat. V knize ilustrované českou
výtvarnicí Anetou Žabkovou je uloženo to
nejdůležitější: zjistíš, kde si pořídit rostliny a jak se o ně starat, aby dobře
prospívaly. Dozvíš se, jaká kouzla se s nimi dají dělat v obyčejném truhlíku,
čím jsou výjimečné, jestli jsou k jídlu a jak chutnají. Až dočteš tuhle knížku,
bude z tebe zahradník jedna radost.

Klementýnka a naprostý blázinec / Sara
Pennypackerová ; ilustrovala Marla Frazeeová;
přeložila Eva Kadlecová.
Brno : CPress, 2017. – 184 s.
ISBN 978-80-264-1561-9
Léto je za dveřmi, a Klementýnka není
připravená. Není připravená začít mluvit se svým
taťkou - vyčítá mu, že jí maso. Svůj smutek
vyjadřuje tím, že mu dává smutné obrázky zvířat,
která nechtějí skončit na něčím talíři.
Klementýnčina mamka se také nezdá být
připravená na očekávané miminko. Najednou je posedlá uklízením (taťka
tomu říká hnízdění), ale přitom ještě ani nevybrala jméno. A na co
Klementýnka opravdu není připravená, je loučení s panem učitelem z třetí
třídy.

