
Školní knihovna
ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo nám. 34

NOVINKY LEDEN 2022



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 využívají možnost prodloužení 
výpůjční doby e-mailem 

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

Děkuji za pochopení,
Caroline Hanzíková



Leden 2022:

V lednu jsme naši školní knihovnu doplnili hlavně o románové tituly. 
Žákům 5. a 6. tříd nabídneme novinku od oblíbené autorky J. K. Rowlingové Ikabog, 
která obsahuje ilustrace českých dětí, napínavou finsko-norskou sérii vesmírného 
dobrodružství z budoucnosti Kepler62, román o výjimečném přátelství Kluk 
odnikud, nizozemský bestseller PoIča nebo knihu Odpad, která je často 
přirovnávána k úspěšnému románu Milionář z chatrče. 

Pro žáky 2. stupně máme připravenou další knihu oblíbeného autora Timothée
de Fombelle, román Alma, vítr se zvedá, historický román Mlčící fontány, thriller 
Saeculum, Snoubenci zimy a katastrofický román Sucho.

Sekci komiksu jsme rozšířili o skvělý titul Naprostá šílenost od autorské dvojice 
Terezy a Tomáše Kopeckých.

Fanoušky vědy určitě potěší knihy ze série Děsivá věda, které slibují, že se dozvíme 
i to, co se nám učitelé neodvažují říct.

Přejeme hezké čtení!



Seznam novinek leden 2022:

5. a 6. třída:
Marshová, K.: Kluk odnikud
Kuijer, G.: Polča
Mulligan, A.: Odpad
Sortland, Parvela, Pitkanen: série Kepler62 
Rowlingová, J. K.: Ikabog

2. stupeň:
Kopecká, T.: Naprostá šílenost
Fombelle, T.: Alma, vítr se zvedá
Sepetysová, R.: Mlčící fontány
Poznanski, U.: Saeculum
Dabos, Ch.: Snoubenci zimy
Shusterman, N.: Sucho

Arnold, N.: Děsivá věda (Speciál Potrhlí vědátoři, Zabijácká energie, Zrádné síly)



Kluk odnikud
Marshová, K.

Čtrnáctiletý Ahmed prchá s otcem před válkou, která 
zuří v jeho vlasti. Po riskantní plavbě v gumovém člunu 
se ocitá v Bruselu, sám, bez peněz, bez dokladů, 
bez mobilu. Po tristní zkušenosti s pašeráky lidí 
nikomu nedůvěřuje, ukrývá se ve sklepě velké vily 
a pomalu ztrácí naději. A pak se seznámí s Maxem, 
třináctiletým Američanem, jehož rodiče v Bruselu 
pracují pro NATO. Max se také cítí osamělý 
a vykořeněný: francouzsky se teprve učí, a tak si těžko 
hledá kamarády, ve škole se mu nedaří, a navíc se stal 
terčem šikany. Když pomůže Ahmedovi, aby v Bruselu 
mohl zůstat, začíná se Maxův pocit, že je k ničemu, 
pomalu rozplývat… Na pozadí uprchlické krize vypráví 
Katherine Marshová poutavý, dojemný příběh 
o houževnatosti, přátelství, naději i odvaze… o velkých 
činech obyčejných hrdinů.
(Zdroj textu: argo.cz)



Polča
Kuijer, G.

Polča má kluka, jmenuje se Mimún, ale jeho víra 
a kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin otec 
se toulá ulicemi a místo něj je tu najednou matčin nový 
přítel. A dokonce se chtějí vzít! Je těžké zůstat šťastná, 
když se tolik věcí nedaří, ale Polča to nevzdává. Pomáhají 
jí v tom víkendy na statku u babičky a dědy, kam si Polča
jezdí odpočinout. Pět příběhů o jedné neobyčejné dívce, 
které patří do kánonu moderní nizozemské literatury 
pro děti a mládež, přeložila Magda de Bruin Hüblová.
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Odpad
Mulligan, A.

Thriller připomínající slavný film Milionář z chatrče. 
Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády na skládce 
odpadu v nejmenované zemi připomínající Brazílii, 
jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde 
mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek 
a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu 
po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, 
komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji 
jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se 
však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i jim...

Andy Mulligan je populárním a oceňovaným autorem 
knih pro mladé publikum. Jeho tvorba je silně 
ovlivněna jeho pobytem v Kalkatě a v Brazílii. Novelu 
Odpad zfilmoval Stephen Daldry, autor tak slavných 
filmů, jako jsou Hodiny, Předčítač nebo Billy Elliot. 
Scénář napsal Richard Curtis, scenárista a režisér Lásky 
nebeské.
(Zdroj textu: argo.cz)



Kepler62
Parvela, T.

Všichni o ní mluví. Každý by ji chtěl. Tajemnou 
hru, kterou se ještě nikomu nepodařilo dohrát 
do konce. Kepler62. Jenže se k ní skoro nedá 
dostat a pro Ariho je stejně moc drahá.
Když Ari zjistí, že jeho mladší bráška Joni právě 
dostal tuto hru od neznámé ženy na ulici, zdá 
se mu to podezřelé. Zvědavost však zvítězí 
nad opatrností. Podaří se klukům hru dohrát? 
Nikdo neví, co čeká ty, kdo překonají poslední 
level. Mezi hráči kolují nejrůznější zvěsti. Vypadá 
to, že Kepler62 není jen hra, ale spíš pozvánka. 
Jenže kam? A kdo ji posílá?
Mezi dětmi ve Finsku i Norsku je série Kepler62 
v současnosti velkým hitem. Moderní jazyk, akční 
děj, atraktivní témata a neuvěřitelně působivé 
ilustrace představují kombinaci, které se jen 
těžko odolává.
Tahle hra ti změní život!
(Zdroj textu: hostbrno.cz)



Ikabog
Rowlingová, J. K.

Království jménem Přehršlánie bývalo nejšťastnější 
na světě. Oplývalo spoustami zlata, zdejší král měl 
nejkrásnější knír ze všech a po místních dobrotách 
lidé tančili blahem. Jen v mlžném Mokřadu na severu 
žil podle legendy strašlivý Ikabog. Všichni věděli, 
že jsou to povídačky, ale ty někdy začnou žít vlastním 
životem. 
Co když se taková legenda rozhodne srazit království 
na kolena a unést dvě děti ve víru dobrodružství, 
o které ani za mák nestály?
(Zdroj textu: albatrosmedia.cz)



Naprostá šílenost
Kopecká, T. a Kopecký, T.:

Středoškolačka Anna už týden nevyšla z pokoje. 
Jakmile to zkusila, rozbušilo se jí srdce a udělalo se jí 
tak špatně, až si myslela, že umře. Vrací se do školy 
s diagnostikovanou úzkostí, která na ni dotírá 
z každého rohu. Najednou je pro ni problém mačkat 
s jinými lidmi v autobusu nebo se vydat do školy 
neprozkoumanou trasou. Příjemné nejsou ani 
ustarané pohledy rodičů. Nečekané zklidnění přijde 
do Annina života společně s klukem, který chodí 
do školy stejnou cestou. I když Anna ani nezná jeho 
jméno, cítí k němu okamžité přátelství. A když první 
den prázdnin zastaví před Anniným domem jeho 
dodávka, vydá se Anna na nečekanou výpravu. Jak to 
zvládne i s číhající úzkostí? Nový český komiks svým 
moderním pojetím připomene například díla Rainy
Telgemeierové, zároveň se ale vydává vlastním 
směrem podobně jako hlavní hrdinka Anna, 
se kterou se bez problému ztotožní holky i kluci.
(Zdroj textu: paseka.cz)



Alma, vítr se zvedá
Fombelle, T.

V ukrytém údolí Isája, kde žije jen jediná rodina, se 
znenadání objeví bílý kůň. Malý Lan se nechá odnést 
na jeho hřbetě — a třináctiletá Alma se vzápětí vydá 
po bratrových stopách. Svět tam venku je ale úplně jiný 
než ten, v němž dosud byli doma: někteří lidé v něm 
jsou otroci, jiní je loví, prodávají a bohatnou na nich. 
K nejceněnějším otrokům patří příslušníci kmene, 
z nějž pochází Alma a její rodina. 
A na jedné otrokářské lodi zatím kluk jménem Josef 
Mars schovává do kapsy kapitánovy vzácné hodinky…. 
(Zdroj textu: baobab-books.net)



Mlčící fontány
Sepetysová, R.:

Madrid, píše se rok 1957. Španělsko za diktatury 
generála Franca skrývá temné tajemství. Do země 
proudí turisté a zahraniční obchodníci lákáni na slunce 
a víno. Mezi nimi je i osmnáctiletý Daniel Matheson, 
syn ropného magnáta, který přijede do Madridu se 
svými rodiči a doufá, že bude moci prostřednictvím 
čočky fotoaparátu poznat zemi, kde se narodila jeho 
matka. Fotografování – a osud – mu přivedou do cesty 
Anu. Překážky, jimž musí její rodina čelit, odhalují 
přetrvávající hrozby španělské občanské války 
i mrazivé rozhraní mezi štěstím a strachem. Danielovy 
fotky vyvolávají nepříjemné otázky. Je zahnaný 
do kouta složitými rozhodnutími, protože chce chránit 
ty, které miluje. V příběhu, kde se potkávají životy 
a láska s osudy, se ukáže neuvěřitelně temná stránka 
tohoto jinak slunného španělského města.
(Zdroj textu: cooboo.cz)



Saeculum
Poznanski, U.:

Strávit pět dní v hlubokém lese a zkusit žít jako 
ve středověku vypadalo jako výborný nápad. Bastian
by si však tento zážitek v klidu odpustil. S účastí 
na výpravě souhlasil jen kvůli své lásce Sandře. Parta 
dobrodruhů se vydává na cestu i přesto, že místo, kde 
chtějí tábořit, bylo kdysi prokleto. Staré povídačky 
o tom, že kdo do lesa vstoupí, nevrátí se už zpět, nikdo 
nebere vážně. Během první noci přijde prudká bouře 
a z tábora zmizí první člen výpravy. Zbydou jen 
podivné vzkazy vyryté do kůry stromu. Když se ho 
ostatní vydají hledat, začnou bloudit. Pak se ztratí další 
z nich… Jak velkou udělali chybu, když nebrali varování 
vážně? Nechá je les odejít?
(Zdroj textu: fragment.cz)



Snoubenci zimy
Dabos, Ch.:

Kdysi dávno, během katastrofy zvané Velký třesk, se svět 
rozpadl na plující nebeské ostrovy zvané archy. Na každé 
arše vládne nesmrtelný „duch rodiny“, společný předek 
všech obyvatel, kterým předal část svých schopností. 
Ofélie žije na Animě, arše, kde předměty mají duši. Kromě 
své obnošené šály a silných brýlí je tato sice trošku 
nešikovná, ale bystrá a důvtipná hrdinka obdařena dvěma 
důležitými schopnostmi: dokáže pouhým dotekem číst 
v minulosti věcí a umí procházet zrcadly. Když je 
přinucena k zasnoubení s Thornem, nejvýznačnějším 
zástupcem klanu Draků, musí opustit svou rodinu 
a následovat snoubence do Metropolis, hlavního města 
vzdáleného Pólu. Proč byla vybrána k svatbě s ledově 
chladným Thornem právě ona? Kdo je Faruk a kdo je Bůh? 
Co se skrývá za pompou nejvyšších poschodí Metropolis? 
Dívka odhaluje dvůr ducha tamějšího klanu Faruka, plný 
rodinných i politických intrik, a její pobyt na Pólu je stále 
nebezpečnější...
(Zdroj textu: baobab-books.net)



Sucho
Shusterman, N.:

VŠICHNI SI BUDOU PAMATOVAT, KDE BYLI, KDYŽ 
VYSCHLY VODOVODY. Sucho – nebo Bezvodí, jak tomu 
všichni říkají – už trvá nějakou dobu. Život se proměnil 
v nekonečný seznam zákazů: nezalévejte zahrady, 
nebuďte dlouho ve sprše, nepodléhejte panice. Jenže 
teď už žádná voda nezbývá. Alyssina poklidná ulice 
na předměstí se najednou propadne do válečné zóny 
plné zoufalství a násilí. Když se její rodiče nevrátí 
domů, musí dát dohromady skupinu osob, které by se 
za normálních okolností asi nepotkaly, a zahájit pátrání 
po vodě. Každý z nich bude muset učinit neskutečná 
rozhodnutí, aby přežil.
(Zdroj textu: yoli.cz)



Děsivá věda
Arnold, N.:

Dozvíte se například:
• proč můžete děkovat svým uším, že nepadáte z kola
• co by mohlo vyvolat výbuch plomb ve vašich zubech
• kvůli čemu Albert Einstein zapomněl, kde bydlí
• která badatelka se nechala rozsekat na malé kousíčky
• která mrazivá chemikálie vám zachová vašeho zvířecího mazlíčka

Věda nikdy nebyla tak děsivá!


