
Školní knihovna
ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám. 34
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Provozní doba školní 
knihovny:

Pondělí 12.00 – 15.30
Úterý 12.00 – 15.00
Středa 12.00 – 15.30
Čtvrtek 12.00 – 15.00
Pátek zavřeno

Změna provozní doby knihovny vyhrazena.

Veškeré dotazy, návrhy a žádosti o prodloužení 
výpůjční doby zasílejte na hanzikova@zstgm7.cz

mailto:hanzikova@zstgm7.cz


Výpůjční doba, vracení knih:

K zajištění větší cirkulace knih je výpůjční doba nyní nastavena na 14 dní. 
Výpůjční dobu je možné po domluvě prodloužit, pokud kniha není rezervována 
jiným čtenářem.

Moc děkuji všem žákům i rodičům, kteří v průběhu prosince využili možnost 
prodloužení výpůjční doby e-mailem 

Některé tituly jsou pro žáky k dispozici pouze prezenčně, zejména odborné 
slovníky, komiksy a manga komiksy a také tituly vysoké hodnoty. 

Děkuji za pochopení,
Caroline Hanzíková



Prosinec 2021:

V prosinci jsme se zaměřili na dějiny a grafické romány! 
Naši školní knihovnu jsme doplnili o mnoho překrásných titulů s dějepisnou 
tematikou, včetně devítisvazkové komiksové řady Češi Pavla Kosatíka 
představující klíčové události českých dějin z let 1918 až 1992, knihy Zátopek 
Jana Nováka, kterou ilustroval Jaromír 99, a knihy Historie Evropy – Obrazové 
putování, která zaujme čtenáře každého věku. A mnohem více!

Moc děkujeme paní učitelce Šímové za skvělý výběr. 
Věříme, že se novinky dětem budou líbit!

Přejeme hezké čtení!



Novinky s dějepisnou tematikou:

Breenová, M., Jordhalová, J.: Neohrožené ženy
Fantová, J., Palouček, J.: Ještě jsme ve válce 
- Příběhy 20. století
Fučíková, R.: Historie Evropy 
- Obrazové putování
Kosatík, P.: Češi 1918-1992
Ležák, Z., Dušek, J.: 100 let Československa
Ležák, Z., Kocián, M.: Jan Žižka
Ležák, Z., Dušek, J.: Kronika bolševismu
Ležák, Z., Dušek, J.: Kronika nacismu
Ležák, Z., Jislová, Š.: Milada Horáková
Ležák, Z.: TGM
Ležák, Z.: Tři králové
Novák, J., Jaromír 99: Zátopek
Sís, P.: Nicky & Věra 
- Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí
Tan, S.: Nový svět



Neohrožené ženy
Marta Breenová, Jenny Jordahlová

Před 150 lety vedly ženy a muži velice rozdílné životy. 
Ženy nemohly volit ani samy si vydělávat peníze. 
Nemohly rozhodovat o vlastním těle. Rozhodovaly 
za ně otcové, až do chvíle, než se vdaly. 
Pak rozhodoval manžel. To se změnilo ve chvíli, 
kdy se ženy začaly organizovat. V komiksové knize 
Ženy norská novinářka Marta Breenová spolu 
s ilustrátorkou Jenny Jordahlovou vykládají dějiny 
ženského hnutí, i s mnoha dramatickými bitvami, 
jež musely ženy vybojovat, aby se domohly svých práv.
Vydání knihy podpořila Nadace norské literatury 
v zahraničí NORLA.
(Zdroj textu: argo.cz)



Ještě jsme ve válce
Příběhy 20. století
Jana Fantová, Jan Palouček

Příběhy pojednávají o konfliktu konkrétních lidí 
s totalitní mocí a jsou pestré jako život sám - přinášejí 
vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti 
a vyrovnání se s nimi. Jedním z komiksových hrdinů 
je například Jiřina Tvrdíková, v jejímž příběhu se 
dozvíte, jaké to je "česat bílého medvěda" 
a že v sovětských gulazích bylo vězněno i mnoho 
československých občanů. Rudolf Bělohoubek zase 
vypráví, jak mu zavraždili oba rodiče, jen pár kilometrů 
od Berouna, během poválečného divokého odsunu 
Němců. Nechybí ani příběhy z období normalizace 
a mezi komiksovými hrdiny vystupuje i spolupracovník 
Státní bezpečnosti. Osud "estébáka", který promluvil 
o svém selhání, zpracoval v komiksu Chytřejší než oni 
Tomáš Kučerovský.
(Zdroj textu: argo.cz)



Historie Evropy
Obrazové putování
Renáta Fučíková

Kniha, ve které je všechno podstatné, ale zároveň není 
zahlcena nesrozumitelnými pojmy a letopočty. S její 
pomocí začnou i malé děti vnímat poznávání dějin jako 
úžasné dobrodružství. Rozměrné a působivé ilustrace 
zanechají nesmazatelný dojem. V bublinách 
připomínajících komiks mohou děti číst jednoduchá 
sdělení.
Starší děti ocení, že dějinné události jsou zde 
představeny jako živé příběhy. Rozdělení na 70 kapitol 
a časová osa dole pod ilustracemi jim pomohou dát si 
obsah knihy do souvislosti s látkou probíranou 
ve škole.
Pro rodiny, učitele i celé třídy pak může být inspirací 
k diskusím o širším smyslu a významu dějin.
A všichni bez rozdílu se mohou potěšit knihou jakožto 
jedinečným předmětem, který stojí za to mít ve své 
blízkosti.
(Zdroj textu: prah.cz)



Češi 1918-1992
Pavel Kosatík

Spisovatel Pavel Kosatík připravil pro Českou televizi 
devět scénářů seriálu s názvem České století, 
ve kterém jsou představeny klíčové události českých 
dějin z let 1918 až 1992. Zatímco na obrazovku toto 
originální dílo převedl režisér Robert Sedláček, 
komiksového zpracování se ujali přední čeští 
výtvarníci. Každý svazek komiksové řady Češi 
se zaměřuje na jeden z přelomových okamžiků 
moderních dějin naší země. Základní myšlenkou 
celého projektu je, že za všemi rozhodujícími 
momenty stály především konkrétní osobnosti.
Cílem autora a výtvarníků není rekonstruovat historii 
nebo vykládat dějiny; namísto toho nabízejí působivý 
pohled do zákoutí určujících rozhovorů, do myslí 
jednotlivých aktérů, na chvíle jejich pochybností, 
konfliktů, odvahy i rozhodných kroků.
(Zdroj textu: kosmas.cz)



100 let Československa
Zdeněk Ležák, Jakub Dušek

Připomeňte si ty nejdůležitější milníky naší historie 
u příležitosti stoletého výročí vzniku republiky. Texty 
Zdeňka Ležáka a ilustrace Jakuba Duška názornou 
a zábavnou formou mapují po desetiletích vývoj 
Československa až po jeho rozpad. Přinášejí tak 
stručné a přehledné dějiny naší země 
v jedinečném zpracování. Výjimečná publikace 
kombinuje komiksové příběhy a faktografické texty, 
které uvádějí čtenáře do širších souvislostí.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Jan Žižka
Zdeněk Ležák, Michal Kocián

Vrtá vám hlavou, zda byl Žižka geniální vojenský stratég, 
hrdinský bojovník, milovaný vojevůdce? Nebo jen 
obyčejný rabiát, lupič a nelítostný vrah tisíců nevinných 
katolíků? V této knize snad naleznete odpověď. 
Šedesátistránkový komiks vás provede Žižkovými osudy 
v letech 1419 až 1424, kdy byl nejvýznamnější osobností 
začínajících husitských válek. Stostránkový doprovodný 
text vám celý Žižkův život a události té doby zprostředkuje 
v širším kontextu.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kronika bolševismu
Zdeněk Ležák, Jakub Dušek

V jaké situaci se nachází Rusko v říjnu 1917? Válkou 
vyčerpaná země se zbavila carského samoděržaví, nadále 
ale bojuje proti mocnostem. Přichází bolševická revoluce! 
Sledujte, jak vzniká první stát pod diktaturou proletariátu. 
A nahlédněte do života Lenina, ale i do 19. století, kdy se 
rodí socialismus, z něhož vzklíčí komunismus, marxismus, 
leninismus a další ismy. Zní to jako encyklopedie? Kdepak! 
Tohle všechno tu projdete zábavně a komiksově!
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Kronika nacismu
Zdeněk Ležák, Jakub Dušek

Kladete si otázku, proč vypukla 2. světová válka, nejničivější 
válka v dějinách? Pak vám ji pomůže zodpovědět právě tato 
kniha, protože popisuje mimo jiné nacismus, který byl 
jednou z větví fašismu. V textové části budete sledovat 
vznik a vývoj fašistických hnutí v různých zemích od jejich 
počátků po konec 2. světové války. Sarkasticky psaná 
komiksová část se věnuje pouze německému nacismu se 
zaměřením na ústřední postavu hnutí Adolfa Hitlera.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Milada Horáková
Zdeněk Ležák, Štěpánka Jislová

Milada Horáková je nejznámější obětí politických 
monstrprocesů v Československu. 27. června 1950 byla 
popravena v Praze na Pankráci. Co o ní víme víc? 
Právnička, sociální pracovnice, poslankyně, aktivní 
účastnice prvního, druhého i třetího odboje, bojovnice 
za práva žen… Je toho hodně, ale stále to málo vypovídá 
o její skutečné osobnosti.
Stostránková komiksová kniha spisovatele Zdeňka 
Ležáka a výtvarnice Štěpánky Jislové čtenáře seznámí se 
životem Milady Horákové mnohem podrobněji. Provede 
je dětstvím a mladými léty Horákové, její prací právničky 
na sociálním odboru, její odbojovou činností za druhé 
světové války, vězněním nacisty 
i vstupem do velké politiky po druhé světové válce. 
Nedílnou součástí je i soukromý život této političky.



Kniha dále sleduje zapojení Horákové 
do protikomunistického odboje po únorovém 
převratu, její zatčení v září 1949, série výslechů, 
vytvoření procesu a celý jeho průběh až po rozsudek 
a popravu. Kromě příběhu hlavní hrdinky sleduje také 
osudy vedlejších postav, čímž dokresluje charakter 
doby. Autenticky a velmi věrně vykresluje příběh jedné 
z největších osobností novodobých českých dějin.
Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České 
republiky.
(Zdroj textu: argo.cz)



TGM
Zdeněk Ležák

Tomáš Garrigue Masaryk ve stostránkovém životopisném 
komiksu vzniká k příležitosti 80. výročí úmrtí našeho 
nejvýznamnějšího státníka 20. století. Komiks sleduje veřejný 
i soukromý Masarykův život a zaměřuje se na klíčové události, 
které jej směrovaly k vyvrcholení jeho kariéry coby prvního 
prezidenta samostatného Československa. Začínáme před jeho 
narozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním i studiemi. 
Výrazný obrat v Masarykové životě nastává jeho příchodem 
na pražskou univerzitu v roce 1882, kde se začíná zapojovat 
do veřejného života. Komiks zmiňuje boje o rukopisy, 
Hilsnerovu aféru, Masarykův vstup do politiky a konečně i jeho 
snahy vedoucí k osamostatnění Československa. Významná 
část komiksu se věnuje působení Masaryka během první 
světové války a konečně jeho prezidentské éře. V komiksu 
používá autor prvek vypravěče, samotného Masaryka 
ve zralém věku, který retrospektivně komentuje svůj život. 
Tento prvek odkazuje na Čapkovy Hovory s TGM, které jsou 
významným podkladovým zdrojem části komiksu. 
(Zdroj textu: argo.cz)



Tři králové
Zdeněk Ležák

Tři vojenští důstojníci, dva prošli československými legiemi, 
třetí byl příliš mladý, aby se k nim stihl přidat. Zato patřil 
k výjimečným střelcům a odvahy měl na rozdávání. 
Po obsazení Československa hitlerovským Německem 
15. března 1939 se zapojili do armádou organizovaného 
odboje Obrana národa. Po několika čistkách gestapo 
odbojovou skupinu zdecimovalo a naši tři důstojníci 
se postupně stali klíčovými osobnostmi domácího odboje. 
Tři králové – Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. 
První dva gestapo popravilo, třetí zemřel v boji při pokusu 
o jeho zatčení. Jejich příběh jsme zachytili ve výpravném 
stostránkovém komiksu, který pokrývá činnost Tří králů od jara 
1939 až do smrti posledního z nich na počátku léta 1942. 
Příběh vám navíc dá nahlédnout do činnosti dalších 
významných skupin domácího odboje, protože naši tři 
hrdinové tyto skupiny propojovali. Tři králové patří k největším 
hrdinům a morálním vzorům našeho národa. 
(Zdroj textu: argo.cz)



Zátopek
Novák, J., Jaromír 99

"Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od mužů," 
říkal Emil Zátopek. Právě posouvání mezí možností vlastního 
těla z něj udělalo fenomenálního běžce a jednoho 
z nejslavnějších sportovců historie. Když na olympijských 
hrách v Londýně v roce 1948 vyhrál běh na deset kilometrů 
a na pětikilometrové trati skončil druhý, nepovažoval to 
za velký úspěch. Z následující olympiády v Helsinkách přivezl 
tři zlaté medaile a stal se legendou, ale připsal si i důležitější 
vítězství - postavil se proti režimu za svého kolegu Stanislava 
Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na olympiádu 
odcestovat. Největší úspěchy Emila Zátopka i jeho seznámení 
s celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít díky libretu 
Jana Nováka a vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99. 
(Zdroj textu: argo.cz)



Nicky & Věra
Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí
Petr Sís

Nová kniha Petra Síse vypráví skutečný příběh o holocaustu, 
který by neměl být zapomenut. Mladý Angličan Nicholas 
„Nicky“ Winton se v roce 1939 podílel na záchraně dětí 
a jejich převozu vlaky z Prahy do Londýna. Věra Gissingová
je jednou ze zachráněných dívek. Opravdoví hrdinové bývají 
často nenápadní a skromní.
Vizuálně působivé zpracování využívá autorovy 
charakteristické mapy, bludiště i razítka, jemné akvarelové 
obrázky skrývají tajemné perokresby. Kniha o odvaze 
a slušnosti je inspirující i pro dnešní dobu – všichni se totiž 
rodíme svobodní a sobě rovní, všichni máme stejné právo 
na život. (Zdroj textu: labyrint.net)



Nový svět
Shaun Tan

Výjimečné komiksové album beze slov. Co dokáže tolik lidí 
přimět k tomu, aby vše opustili a sami bez rodiny a přátel 
se vydali na cestu do tajemné země, v níž je vše 
bezejmenné a budoucnost nejistá? Grafický román 
zachycuje příběh každého přistěhovalce, uprchlíka 
či vysídlence a zároveň 
je poctou všem, kdo takovou cestu podnikli. Jedna 
ze vzácných knih, které oslovují čtenáře od 10 do 100 let; 
svému autorovi, australskému výtvarníkovi a filmaři 
přinesla zasloužené mezinárodní uznání.
(Zdroj textu: labyrint.net)


