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Krámek pana Smítka / Veronika
Hájková ; ilustroval Juraj Martiška.
Praha : Albatros, 2018 – 1. vyd. – 64 s.
ISBN 978-80-00-05005-8
Kouzelný krámek pana Smítka dříve býval
řeznictví. Tu dobu pamatují ale jen vínové a
béžové dlaždičky, po kterých děti poskakují z
jedné barvy na druhou. Z krámku je dnes
vetešnictví, to je místo, kde staré věci
dostávají druhou šanci. V takovém obchodě
najdete všechno, na co si vzpomenete, a
samozřejmě také hračky: chodící panenku,
plyšové
medvědy
a
přechytralou
encyklopedii. Když všichni zákazníci odejdou, hračky ožívají…

O kouzelném semínku / Olga
Zemanová ; ilustrovala Hana Klímová.
Praha : Portál, 2017 – 1. vyd. – 64 s.
ISBN 978-80-262-1262-1
Vyprávěcí knížka pro děti předškolního
a mladšího školního věku je založená
především na inspirativních ilustracích
doplněných jednoduchými, avšak pečlivě
volenými otázkami, díky nimž děti samy
rozvíjejí a vyprávějí příběhy a vydávají se
na cestu do vlastní fantazie, aniž by byly
někým ovlivňovány a směrovány. Knížka
nabízí různé možnosti pro vyprávění –
díky návaznosti jednotlivých otázek lze
vymýšlet příběh, který se bude prolínat celou knihou, stejně dobře ale dovoluje
použití obrázků a otázek izolovaně.

Josífku, k noze! / Daniela Krolupperová
; ilustrovala Markéta Vydrová.
Praha : Albatros, 2018 – 1. vyd. – 77 s.
ISBN 978-80-00-05050-8
To odpoledne měl Josífek na starost mladší
sestru Haničku, a tak se rozhodl, že ji vezme
s sebou na fotbalové hřiště. On si s kamarády
zakope, Hanka bude fandit. V zápalu hry
však na všechno zapomněl, a když byl konec,
zjistil, že sestřička zmizela. Po zoufalém
hledání ji objevil v parku – a nebyla sama.
Hladila roztomilé štěně. Josífek zajásal, nejen že se Hanka našla, ale on by
konečně mohl mít vytouženého pejska. Volné pokračování knih Sedmilhář
Josífek a Josífkův pekelný týden.

Prasátko na útěku / Arnold Lobel ;
přeložila Kateřina Závadová.
Praha : Albatros, 2018 – 1. vyd. – 65 s.
ISBN 978-80-00-05095-9
Prasátko si spokojeně žilo na malém statku.
Jednoho dne se statkářka pustila do velkého
úklidu, vyčistila dvorek a zbavila se i bahnitého
rybníčku, v kterém si prasátko tak lebedilo.
Milé prasátko se velice dopálilo a v noci uteklo. Vyběhlo hledat novou pěknou
měkoučkou bažinku.

