Knížky pro začínající čtenáře – leden 2018

Ella ve škole / Timo Parvela ; ilustrovala
Magda Veverková Hrnčířová ; přeložila
Alžběta Štollová.
Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 116 s.
ISBN 978-80-262-1204-1
První díl humoristické série o holčičce Elle
a jejích kamarádech je určený především
mladším školákům. Ella chodí do první třídy
a v knížce popisuje humorně a vtipně svůj
život. Popisem zdánlivě obyčejných událostí
všedního
dne
vyprávění
připomíná
nesmrtelnou klasiku Děti z Bullerbynu. Timo Parvela je původní profesí
učitel, píše pro děti i pro dospělé a ve Finsku je v oblasti dětské literatury
nepopiratelnou hvězdou. Jeho knihy byly přeloženy do více než třiceti
jazyků a získal za ně řadu ocenění.

Den za dnem s Janou a Danem /
Martina Drijverová ; ilustrace Dagmar
Ježková.
Brno : Edika, 2017 – 1. vyd. – 68 s.
ISBN 978-80-266-1152-3
Děti prožívají každý den něco zajímavého.
Co všechno se stane ve škole. Ale i doma.
Jaké změny se dějí v přírodě. Jsou tu
i svátky, narozeniny… Jak se řeší vztahy se
sourozenci, s kamarády. A budou se rodiče
zlobit, když děti neposlechnou, nebo když
se něco nepovede? Knížka pro začínající
čtenáře ukazuje dětem na příkladu
sourozenců Jany a Dana, že každý, i ten obyčejný den je důležitý.

Malá čarodějnice / Otfried Preussler ;
ilustrace Zdeněk Smetana ; překlad Jitka
Bodláková.
Praha : Albatros, 2017. – 7. vyd. – 86 s.
ISBN 978-80-00-04731-7
Malá čarodějnice je ještě mladá, je jí pouhých
127 let. Bydlí na samotě hluboko v lese
v kouzelnickém domku s havranem Abraxasem,
který umí mluvit. Moudrý havran je čarodějnici
dobrým rádcem, a snaží se na ni i dohlížet, aby
nevyváděla moc hloupostí, ale pokaždé ji neuhlídá… Malé čarodějnici se velmi
často podaří vyvést nějaký pěkný kousek. Nutno ale podotknout, že je to
čarodějnice hodná. Kouzelnické nápady malé čarodějnice překvapí i pobaví
všechny malé čtenáře. Mnohé už možná znají z televizních večerníčků.

Karolínka a její ZOO / Denisa Ryšková
; ilustrace Jan Dungel.
Praha : Portál, 2017. – 1. vyd. – 95 s.
ISBN 978-80-262-1269-0
Jaké by to asi bylo bydlet v zoologické
zahradě? Karolínka v jedné žije a může
vám potvrdit, že mimo otevírací hodiny
a zraky návštěvníků, se tam dějí
podivuhodné věci. Skutečné příběhy ze zoo
svědčí o tom, že člověk není pánem
tvorstva, ale jen jedním z tvorů na této
planetě. O cestě k pokoře ve vztahu k živé i neživé přírodě, o radosti,
oddanosti a starosti o druhé – to vše v rozmanitém světě zvířat. Autorka
pracovala dvacet let jako ošetřovatelka v zoologické zahradě.

