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Ochutnávka	z	novinek	pro	1.	stupeň	
Vtipný a  lehce potrhlý příběh ve  stylu Astrid Lindgrenové 
a Roalda Dahla o sirotkovi Johanovi, který se ze všeho nejvíc 
na světě chce naučit číst… Aby mohl chodit do  školy, musí 
přesvědčit jednoho výstředního dospělého, aby mu dělal otce. 
Ale ten nesnáší děti a lidi vůbec…….. 

 

Matyáš Pazdera má tatínka, který vyrábí z porouchaných věcí 
robotíky – malé roboty, kteří mají dělat různé věci, bohužel ani 
jeden z nich nefunguje. Jednoho z robotíků Matyáš omylem 
rozšlápne…..                                 

 

Přijměte pozvání do kouzelného království včel!   Podívejte se 
zblízka, jak vypadají, nahlédněte do jejich domova, seznamte se s 
jejich zvyky. Sledujte, jak tančí, a odhalte, kdy a proč to dělají.  



 Ďasík a Ďáblík jsou oživlé kamenné sochy, které se dovedou 
přenést do dávných dob! Dvojčata Berenika a Bertík jsou v 
Praze na školním výletě, a nemohla si přát lepší průvodce než 
tyhle dva rozverné chrliče. Společně se projdou osmi 
stoletími………                                                                     

 

Kolik má tma očí? Jak to 
dopadne, když se had ožení? K 
čemu potřebuje postel chapadla? Co se stane alergikovi, 
když sní kiwi? A jak vypadá Ježíšek? Vtipné, chytré a 
skvěle pointované básně ……. 

 

 

Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných 
románových hrdinů. Žije na lavičce v parku a svému 
jménu dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradlavější 
smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale 
rozhodně nebrání v tom, aby se s ním spřátelila. 

 

Jedenáctiletý Danny se s maminkou přestěhovali z New Yorku 
na Havaj, ale Danny plánuje návrat na nejbližší lodi jako černý 
pasažér. Ale onoho rána se nebe zaplní stíhačkami, bomby buší 
do přístavu, na pláže dopadá déšť kulek........... 

 

 

 

 Lukas dostal k narozeninám neobyčejného kocourka. Je to to 
nejlepší, co se mu mohlo stát. Lukas a kocourek jsou pořád 
spolu. Lukas ví, že jeho kocourek není jako ostatní kočky – je si 
jistý, že rozumí všemu, co mu říká. Jednoho rána se ale Lukas 
probudí a po kocourkovi jako by se slehla zem.  

 

Zvědavá vločka jednoho dne neposlechne maminku, nechá se 
zachytit divokým větrem a je odfouknuta na širé moře, daleko     
od rodných ostrovů. Čeká ji putování plné dobrodružství               
a překvapení…… 

a mnoho dalšího………… 



Ochutnávka	z	novinek	pro	2.	stupeň	
Tuhej tulipán je napínavý příběh pro starší čtenáře. Je prvním dílem 
volné série originálních detektivek pro mládež. Hlavní hrdina, 
šestnáctiletý Leon, se dostane na šikmou plochu a skončí ve vězení 
pro mladistvé……… 

Čtivá, zábavná knížka popisuje s vtipem, 
nadhledem, ale zároveň s porozuměním 
každodenní sny, problémy a citové zmatky 
obyčejného dvanáctiletého kluka. Lukas přichází 
do nové třídy, kde nikoho nezná. Cítí se cize a 
mimo, zkrátka a dobře ani trochu cool. Připadá mu, že nic 
nezvládá a nedokáže.   

 

Jmenuju se Calla Priceová. Je mi osmnáct a je mě jen půl. Moje druhá 
polovina – moje dvojče, můj bratr Finn – je blázen. Miluju ho. Víc než 
život, víc než cokoli. A i když se děsím toho, že mě stáhne s sebou 
dolů, jsem jediná, kdo ho může zachránit.....	

	

 

Na počest K. J. Erbena vzniklo v rukou 12 českých ilustrátorů 
unikátní komiksové zpracování jeho nejslavnějšího díla - Kytice. 

 

 

 

Maus je děsivým - a současně hodnotně umělecky 
ztvárněným - zobrazením holocaustu, které oslovilo miliony 
čtenářů po celém světě. Místo lidí vystupují v příběhu myši a 
jiná zvířata………  

	

 

Letní prázdniny jsou za dveřmi. Ale Michal se na ně moc netěší, 
proč taky? Rodiče se rozvádějí a na gymnázium ho nevzali. 
Tereza - rodiče pořád mimo domov, stará se o ni vlastně teta 
Helena, která pracuje v baru. Michalovi se líbí spolužačka 
Barbora…..  

 

 



Veselé a "zaručeně pravdivé" příběhy vzniku mnoha vynálezů 
od kola přes šicí stroj až k inkubátoru, zpracované v deseti 
různých básnických formách, jako je například balada, sonet, 
kaligram nebo limerik.  

 

 

Dobrodružný román o chlapci, který měří jen o něco víc než jeden 
milimetr! Souborné vydání obou dílů v jednom svazku. Domovem 
hlavního hrdiny je obrovský strom, který je pro jeho obyvatele celým 
světem.        

 

Čtrnáctiletého Maika, kterému pro jeho podivínství nikdo ve třídě 
neřekne jinak než Cvoky, nečekají zrovna zábavné prázdniny - matka 
odjela na "farmu krásy", ve skutečnosti do protialkoholní léčebny, otec 
na "služební cestu" ……….. 

 

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský 
chlapec s nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném 
domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli 
odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj majetek......... 

 

 

Ketterdam – rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit 
naprosto cokoliv. Nikdo to neví lépe než Kaz Brekker, fenomenální 
podvodník a zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a dokáže 
vybruslit z každé situace. Jednoho dne dostane nabídku, na kterou 
by kývl jen šílenec. Pohádková odměna však několikanásobně 
převyšujevšechna nebezpečí, která ze sebevražedné zakázky 
plynou. Sám to ale nezvládne……… 

 

Ozývá se tep času a vchází temnota... V městečku Mariefred 
se začínají dít podivné věci. K životu se probouzejí 
nadpřirozené bytosti. Tajná knihovna ukrytá pod kostelním 
návrším přitahuje zlé síly. Její ochrana slábne a svět se ocitá    
v ohrožení. V těchto nejistých časech sem do pěstounské 
rodiny přicházejí bratři Alrik a Viggo, kteří — jak se brzy ukáže 
— byli vybráni, aby pomohli chránit tajnou knihovnu. Podle 
starých strážců jsou ale na válečníky příliš mladí, a proto 
musejí podstoupit náročnou zkoušku. Skutečné nebezpečí je 
však teprve čeká…  

                                                                                             a mnoho dalšího…..  


