Vendelínovy tipy na knihy
„První z šesti prezentací, která nám povypráví
o knihách, které bezpochyby stojí za přečtení!”

„Milé děti a rodiče,
zajisté mě znáte z Krajské knihovny v Pardubicích, jmenuji se Vendelín a rozhodl
jsem se pomoci Vám vyznat se v kvalitě knih vydaných v roce 2019 a 2020.”
„Současná situace spoustě aktivitám nepřeje, ale čtení mezi ně rozhodně nepatří. Pojďte
se mnou nahlédnout do světa knížek, které Vás nejen poučí, ale i pobaví.”
„Mezi knížkami si vyberou jak ti nejmenší čtenáři, kteří si ještě nechají předčítat, tak ti
pokročilejší, kteří mají náročnější požadavky.”
„Většina uvedených titulů je k zapůjčení v naší knihovně. Nicméně
mohou posloužit tápajícím rodičům jako skvělé tipy na dárky.”

„Tak jdeme na to děcka...”
„Obrazový materiál a texty
jsou použity z webu:
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/”
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Věci, které ztrácíme
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Počet stran: 18
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Básně o ztracených věcech půvabně ukrývají i
ztracené knihy dětství. Všechny, kdo si leporelo
čtou nebo předčítají, rozněžní básní o medvědovi
Flóra (Daisy Mrázkové) nebo o ztracené kudle v
lese skrývající rébus pro čtenáře: „To je tak strašný,
když pomyslím, že moje kudla leží sama v lese. Že
kolem laně chodí pít a ve tmě roste kapradí – a ona
s e t a m h r ů z o u t ř e s e ! “ Tě m t o i n i c i a č n í m
nožíkům–rybičkám totiž Petr Borkovec věnuje své
leporelo uzavírající pomyslnou trilogii „věcí“. Ale
nejen jim, sledujeme povzdech nad mnoha
ztracenými sponkami a deštníky, tetelíme se v
kanceláři Ztrát & nálezů nad příběhem objevené
staré náušnice a dědečkovy hole, pro kterou si
přišla jeho vnučka. Pak básník pře destře
personiﬁkovaný smutek gumičky, která utopena v
kaluži již nesváže holčičce voňavé vlasy, a občas
povzdychne nad věcmi, které se nám vracejí a
přitom dělají „obličeje kyselý“ a my třeba za nimi
občas smutníme.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/veciktere-ztracime-pn-530-696/
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Napsal/a: Noemi
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Ilustroval/a: Marie
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Vydal: Běžiliška, 2020
Edice: UžČtu
Počet stran: 60
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Kdo se v předškolním věku minul s americkým
kultovním dílem Tam, kde žijí divočiny Maurice
Sendaka nebo s Modrým poťouchem Miloše
Kratochvíla, může si napravit čtenářskou reputaci
se Zvířetem, které není vidět – a k osvědčené
klasice se pak rád vrátí. Myšlenková svoboda,
křehká fantazie a nonsens otevírají cestu k
sebepoznání. Třeba je to s neposlušnými dětmi
jinak, než se zdá seriózním dospělákům. O školačce
Míně se nedozvíme, jestli má sourozence nebo
nějakého domácího mazlíčka. Pro ni je vším její
milované Zvíře, chlupaté, náladové, rozverné, Zvíře,
které mění barvy, a přitom vůbec není vidět, žije jen
v jejích představách a stále ji věrně vyprovází, ať už
jde do školy, na výlet nebo k zubaři. Škádlí Mínu a
pošťuchuje ji, obveseluje svými rýmovačkami,
nechává ji zažít radost i strach. Originální příběh o
dětských emocích a síle přátelství určený
prvočtenářům citlivě a se suverenitou sobě vlastní
ilustrovala s pomocí nůžek a barevného papíru
Marie Urbánková.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/zvirektere-neni-videt-pn-530-700/
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Počátek autorské ilustrované knihy obepíná
temnota a šeď. Do ponuré říše krále Šedomura vlétl
jednoho dne nádherný barevný pták; když se jej
vojsko pokusilo zabít, neuspělo a po ptákovi
zůstalo jen jedno zářivé pírko. Pohádka je
propojena s mocnou silou dětí, které se odvážily
pírko následovat, a nakonec i ostatním přinesly
radost z celé škály barev. Autorka vysílá v závěru
důležité poselství: Pozor, musíme být obezřetní,
temnota a šeď může zase přijít… Odvěký příběh
boje se zlem a autoritářskou mocí (postava krále
Š e d o m u ra v yc h á z í z d á v n ýc h f o l k l o r n í c h
archetypů) rozvinula Vlasta Baránková
prostřednictvím slov i obrazu. Vyprávění umocňuje
malbami, jež se odvíjejí od šedivých tónů po
projasněnou barevnost. Mezi ilustracemi vyniká
působivý obraz údolí, nad nímž poletují barevná
pírka. Kniha graﬁcky zaujme i předsádkami, do
nichž jsou vtlačena pírka na šedivém podkladě.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/pirko-pn530-707/

Tereza Lukešová

To jsem z toho jelen:
vyprávění o české přírodě a jejích lidech
Napsal/a: Tereza
Lukešová
Ilustroval/a: Tereza
Lukešová
Vydal: Pikola, 2019
Počet stran: 112
ISBN: 978-80-7617-811-3

Staletá tradice české myslivosti je světový unikát. Už
samotný název bohatě ilustrované naučné publikace pro
děti školního věku signalizuje, že tato – mnohdy s předsudky
přijímaná profese – vryla hluboké stopy i do české kultury a
jazyka. Vysvětluje nejen původ pojmenování podzimních
měsíců září a října, proslulá „myslivština“ tvoří samostatnou
kapitolu a přináší glosář slangových výrazů, mezi nimiž
najdeme malovánky, p ekáč neb o hub ertku, ale i
pojmenování hlasových projevů zvěře. Schválně, kdo v lese
mrouká a kdo huhlá? Přehledně strukturovaná
velkoformátová kniha pojednává své obsáhlé téma opravdu
důkladně a s neskrývanou ambicí proměnit se v rodinné
čtení. Značný prostor totiž patří dvoustránkovým ilustracím,
které zachycují řád a velikost přírody, ale pomáhají třeba
také názorně vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy lovu.
Publikace nabízí historický exkurz a představí
nejvýznamnější české lovecké zámky, podrobně popisuje
myslivecký oděv, zbraně a posedy. Zvířata má v hledáčku
nejen lovená (jako jeleny a kance), ale i lovící (tedy psy a
dravce). Příběh obyvatel a ochránců lesa vypráví civilním,
přístupným jazykem, který srozumitelně vykládá i nesčetné
odborné názvy a komentuje realistické kresby v přírodních
barevných tónech.
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Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
to-jsem-z-toho-jelen-vypraveni-o-ceskeprirode-a-jejich-lidech-pn-530-712/
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Tymián z Oxary
Napsal/a: Kateřina
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Ilustroval/a: Nanako Ishida
Vydal: Argo, 2019
Počet stran: 256
ISBN: 978-80-257-3009-6
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Dvanáctiletá Justýna je velkou čtenářkou a zpočátku
outsiderem ve školním kolektivu, dobře si však rozumí se
svou matkou, která touží po spisovatelské kariéře. Jednoho
večera se v jejím pokoji objeví kluk Tymián se jménem
vonícím po bylinkovém koření, jež je v našich končinách
základem pro rajské omáčky. Prosí ji o záchranu Oxary,
knížkové země, jíž hrozí záhuba, neboť spisovatel
Louskáček, který ji stvořil, náhle zemřel a je nezbytné
dokončit knihu. Oxara je podmořskou říší, již autorka
zpodobňuje s vynalézavou fantazií, sídlí zde podivuhodné
bytosti v čele s Medúzákem a platí tu jiná časová
perspektiva. Hrdinka porovnává protagonisty přečtených
knih s překotnými událostmi, které prožívají „ve
skutečnosti“ s Tymiánem. Autorka Justýnu nechává
promlouvat současným jazykem teenagerů, žijících v
symbióze s virtuální realitou. Román ve ﬁalové sazbě je
nápaditě ilustrován, Nanako Ishida na průsvitných
vložených stranách vytváří kresby postav s úžasným
imaginativním nábojem.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
tymian-z-oxary-pn-530-718/
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Česká science ﬁction nemá v posledních letech mnoho
autorů, kteří by dokázali psát pro děti, a přitom neodradili
ani starší čtenáře. Václav Dvořák svou druhou knihou
dokazuje, že i domácí autoři svedou napsat napínavou,
vynalézavě zkomponovanou knihu v žánru, kde u čtenářů
vládne anglosaská produkce. Petr žije v době, kdy ze Země
mizejí osmiletí chlapci, on sám ale zůstal, i když je mu už
dvanáct. Když ale zmizí také jeho mladší bratr, vydá se jej
hledat. Po sérii dramatických událostí, kdy je v ohrožení
života i příčetnosti, se ocitá na cizí nehostinné planetě, kde
se seznámí se skupinkou kluků, kteří podobně jako on unikli
před únosem mimozemskou civilizací, přičemž uvízli v
půlce trasy. Dvořákův román vyniká dynamickým, místy
vyloženě akčním dějem a výtečně modelovanými
postavami, v nichž nescházejí hrdinové, slaboši a zrádci. A
také promyšlenou kompozicí, v níž se střípky souvislostí
postupně skládají v plastický obraz velkolepého ohrožení (a
záchrany) planety a lidstva.

Zdroj: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
ja-ﬁnis-pn-530-725/

„Nesmutněte!...”
„Čeká nás dalších
pět prezentací...”
„Našli jste tu svoji?”
„NE?”

„Na viděnou příště.”

