
NOVÉ KNIHY V JINAČOVSKÉ 
KNIHOVNĚ – DARY ČTENÁŘŮ 

 

Beletrie pro nejmenší 
 

Disney; DeAgostini:  Sněhurka a sedm trpaslíků   
Příběh začíná tím, že krásná princezna je ohrožována zlou 

macechou, před kterou uniká do lesa a schová se v mainkém 

domečku, kde bydlí sedm trpaslíků. Nezapomentulný a romantický 

příběh, nestárnoucí a čarovná pohádka. 

 

 
Dudek, Adolf: Povídej pohádku 
Výbor klasických českých pohádek pro menší děti s milými 

ilustracemi Adolfa Dudka. 

 

 

 

 

Mikolášková, Eva:  Janička 
Dvanáct půvabně ilustrovaných příběhů o holčičce Janičce a jejích 

kamarádech z prostředí školy, rodiny a prázdninových cest - na každý 

měsíc v roce jeden - doplňují zábavné a poučné úkoly vytištěné v závěru 

každé kapitoly. Ideální četba pro začínající čtenáře, kteří se ocitnou v 

důvěrně známém světě dětství. Na konci každého příběhu úkoly a hry 

pro děti. Některá slova jsou v textu nahrazena obrázky. 

Pro čtenáře od 7 let.  



 

Primusová, Hana:  Andulka a Andulka 
Veselé vyprávění o děvčátku Andulce a andulce Andulce, 

které dětského čtenáře vtahuje nejen poutavým příběhem, ale 

i úkoly, jež mu klade. Vhodné pro hravé školáky, předškoláky, 

maminky i tatínky. 

 

 

 
Šandera, Jiří: Pohádky z kouzelné zahrady 
V jedné malinké dědince je pěkný domek a u něho malá 

zahrádka. V té zahrádce je spousta stromů i rostlin jako v každé 

jiné, ale s jednou výjimkou. Všechny stromy, keře i rostliny jsou 

každým dnem živější a větší, umí měnit barvy a dokonce si mezi 

sebou povídají o tom, jaké příběhy a dobrodružství v zahradě 

zažily.  

 

 

Beletrie pro mládež 
Brýlová, Hana: Nemožně zvědavá holka 
Kniha je určena čtenářkám od cca desíti do 99 let.  Jedná se o 

jednoduchý příběh s detektivní zápletkou, vyprávěný s 

humorem i nadsázkou třináctiletou Katkou. Ve městě se ztratí 

malá holčička a Katka je přesvědčena, že policie - v čele s jejím 

otcem - jde po špatné stopě a samozřejmě to tak nemůže 

nechat...  

Poutavý příběh, kniha s podpisem autorky J 

 



Cizojazyčná literatura pro děti 
Now you can read about.. Dinosaurs    

MacDonald: Alladin and the Magic Lamp 

Knights, Roger : The Lettermen go to the fair 

Watson, Brown:  Back to School 

Auster, Joe: P. C. Pot´s nose grows 

McCullagh, Sheila: The Sandalwood Girl 

Bond, Michael: Paddington Takes a Bath 

 

Naučná pro nejmenší 
Gibson, Ray: Učíme se kreslit... krok za krokem 
Obsahuje: Učíme se kreslit zvířátka, postavičky, kreslit voskovkami, 

malovat prstovými barvami. Určeno pro děti od 4 let. 

 

Beletrie pro dospělé 
Redfield, James: Celestinské proroctví 

James Redfield vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve 

vlastním nákladem v nevelkém počtu výtisků, a tehdy se stalo cosi 

neuvěřitelného: Celestinské proroctví začalo být opisováno a 

kopírováno a jeho pověst a sláva rostly geometrickou řadou. Není divu, obsahuje totiž 

tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, který touží poznat smysl 

života, se vypraví do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu, který 

se snaží oficiální místa neúspěšně potlačit. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude 

naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat. Přečtěte si i vy Celestinské proroctví - knihu, 

která už změnila tisíce lidských životů a která může změnit i váš život.  


