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NOVINKY ČERVEN 2022



Červen 2022:

V červnu naše mladší čtenáře čeká krásná česká klasika – Honzíkova cesta, Mach 
a Šebestová ve škole a Mach a Šebestová v historii – i světové bestsellery –
Babička drsňačka Davida Walliamse a celý box deseti knih o oblíbeném 
poseroutkovi, který je tak oblíbený, že již máme boxy dva!

Naši poličku s komiksovými knihami jsme doplnili o další výtisky od oblíbené 
autorky Rainy Telgemeierové - Ségry, Úsměv a Nervy.

Starší čtenáři se mohou těšit na pět skvělých děl Julese Verna, na dvě knihy 
ze série Letopisy Narnie od C. S. Lewise a na Smrtku Neala Shustermana.

Prosíme žáky o vrácení, prodloužení výpůjční doby či náhradu ztracených knih 
nejpozději do 15. června. 

Poslední červnový týden bude knihovna zavřena.

Přejeme hezké čtení (a prázdniny)!



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:

Výpůjční doba je 30 dní. Je možné si půjčit maximálně dvě knížky najednou. 
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



Seznam novinek červen 2022:

Knihy pro mladší čtenáře:
Kinney, J.: Deníky malého poseroutky 1 - 10
Macourek, M., Born, A.: Mach a Šebestová ve škole, Mach a Šebestová v historii
Říha, B.: Honzíkova cesta
Walliams, D.: Babička drsňačka

Komiksové knihy:
Telgemeierová, R.: Nervy, Ségry, Úsměv

Knihy pro starší čtenáře:
Lewis, C. S.: Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň, Stříbrná židle
Shusterman, N.: Smrtka
Verne, J.: Cesta do středu Země, Plující město, Cesta kolem světa za 80 dní, 
Maják na konci světa, Milionář na cestách



Deník malého poseroutky 1-10
Kinney, J.

Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp 
než Greg Heffley, protože se najednou ocitl na škole, kde malí 
poseroutkové, jako je on, naráží každý den na chodbách do kluků, 
kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Deník 
malého poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit 
dostal od mámy. A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky! 
Takže si nemyslete, že to bude nějaké milý deníčku tohle a milý 
deníčku támhleto.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Mach a Šebestová ve škole
Macourek, M., Born, A.

Tentokrát žáci 3. B Mach a Šebestová v sedmi humorných 
kapitolách pomocí kouzelného sluchátka promění psa Jonatána 
v kluka a vezmou ho na školní výlet, vypraví se do doby ledové 
a přivedou odtud člověka neandrtálského jako názornou školní 
pomůcku, vyléčí spolužákovi Kropáčkovi angínu, obohatí biologický 
kroužek o slona, kterého zakoupí za poklad zabavený pirátům 
a navštíví planetu Ťap-ťap.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Mach a Šebestová v historii
Macourek, M., Born, A.

Další dobrodružství dvou školáků a psa Jonatána, kteří tentokráte 
podniknou výlet do historie. Pro mladší děti. Mach se Šebestovou 
díky kouzelnému sluchátku prožijí neuvěřitelné příhody. Zažijí 
Napoleonovu porážku u Waterloo, Šebestová bude pár dní 
francouzskou královnou, seznámí se s malým Mozartem 
a se Šemíkem se zúčastní dostihů v Chuchli...
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Honzíkova cesta
Říha, B.

Oblíbená knížka vypráví o velké cestě pětiletého 
Honzíka k babičce a dědečkovi. Honzík jede poprvé sám 
vlakem z Prahy na venkov, kde se seznámí s mnoha 
pro něj nezvyklými věcmi. Co všechno může zažít malý 
městský kluk na vesnici? Podaří se mu uzavřít přátelství 
s místními chlapci a přelstít umíněnou kozu? To se dozví 
malí čtenáři v knize, na kterou si jistě každý z nás rád 
zavzpomíná. Nové vydání v nové grafické úpravě....
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Úsměv
Telgemeierová, R.

Raina je obyčejná holka s obyčejnými problémy. Tedy 
do okamžiku, kdy následkem pádu přijde o - přední 
zuby! Takový úraz by dal pěkně zabrat každému, 
ovšem v případě dospívající teenagerky se chybějící 
chrup rovná naprosté tragédii. Chudák Raina si musí 
projít strašidelnou cestu po dentistických ordinacích, 
šperkovanou nejroztodivnějšími zubními náhradami, 
chirurgickými zákroky, rovnátky a obličejovými 
postroji. Kamarádky nemají pro její novou vizáž moc 
pochopení, ale co teprve tomu řeknou kluci! Citlivý 
i humorný grafický román Úsměv, založený 
na skutečné životní zkušenosti autorky, patří k tomu 
nejlepšímu, co může současná komiksová tvorba 
dospívajícím čtenářům a čtenářkám nabídnout. Získal 
mimo jiné Eisnerovu cenu, tedy "komiksového 
Oscara", a ocitl se na samém vrcholu žebříčku 
bestsellerů deníku New York Times.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Ségry
Telgemeierová, R.

Raina se nemůže dočkat, až bude mít sourozence. 
Ale jen do chvíle, než se její sestřička narodí - Amara je 
úplně jiná, než si Raina představovala. Je sice 
roztomilá, jenže je taky náladové, ubrečené mimino. 
Během let se jejich vztah příliš nelepší, později se navíc 
objeví mladší brácha a mezi rodiči to začne skřípat. Jak 
se ségry vyrovnají s několikadenní cestou autem přes 
západ Spojených států a rodinným srazem? 
Po úspěchu komiksu Úsměv se Raina Telgemeierová
vrátila k autobiografickému vyprávění o vlastní rodině. 
Ukázala, že vyzrála v autorku autentických, 
nadčasových příběhů, s nimiž se může identifikovat 
kdokoli - dospívající čtenář i jeho rodič.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Nervy
Telgemeierová, R.

Už víme všechno o její ségře a jejích zubech, teď se 
Raině podíváme až do žaludku. Jídlo nás všechny 
spojuje, ale co když má člověk z jídla strach a bojí se, 
že mu některé potraviny nedělají dobře? Právě tím si 
puberťačka Raina prochází, spolužáci si přitom libují 
v nechutnostech a největší událostí je, když ve škole 
řádí střevní chřipka. Rainu ale její žaludeční potíže 
neopouští, do toho má spoustu starostí s dospíváním, 
školními povinnostmi a udržováním kamarádů. Co se 
to děje? Celosvětově nejčtenější autorka komiksu 
vypráví empatický příběh podle skutečných událostí. 
Ukazuje, že není ostuda, když si člověk chce o své 
úzkosti s někým popovídat. Naopak - první krok 
k překonání našich obav uděláme, když se někomu 
svěříme.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Lev, čarodějnice a skříň
Lewis, C. S.

Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného 
světa. Projděte s námi do země zázraků a kouzel –
do Narnie! ; Sledujte příběh sourozenců Petra, Zuzany, 
Edmunda a Lucie v zemi obrů, trpaslíků, kentaurů 
a dalších tajemných bytostí, zakletých Bílou 
čarodějnicí.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Stříbrná židle
Lewis, C. S.

Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného 
světa. Projděte s námi do země zázraků a kouzel –
do Narnie! Najděte společně s Jillem a Eustacem syna 
krále Kaspiana, který zmizel při pátrání po vrahovi své 
matky. Času je málo, Aslanova znamení se dají snadno 
přehlédnout a v podzemí číhají nebezpečné nástrahy. 
Jedno z největších a nejnamáhavějších dobrodružství 
právě začíná. Nenechte si ujít Letopisy Narnie, fantasy 
bestseller, který nadchl miliony čtenářů po celém 
světě.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Smrtka
Shusterman, N.

První část strhující nové knižní série od Neala
Shustermana, autora čtenářského hitu Bez šance. 
Ve světě budoucnosti lidstvo zvítězilo nad nemoci, 
stárnutím a nakonec i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi 
hrozí přelidnění. Jedinými, kdo může ukončit život, 
jsou tak „smrtky“. Dva mladí lidé, Citra a Rowan, jsou 
vybráni, aby se stali učedníky tohoto řemesla – což je 
role, po níž ani jeden z nich netouží. Musí si osvojit 
„umění“ brát život, a přitom mít na paměti, že když se 
jim to nepodaří, mohou vlastní život ztratit. Okolnosti 
je postaví proti sobě a brzy je jasné, že pokud jeden 
z nich vyhraje, druhý musí zemřít… Za dokonalý svět 
je třeba zaplatit vysokou cenu.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Cesta kolem světa za 80 dní
Verne, J.

Dnes zabere cesta kolem světa několik desítek hodin. 
Ale v devatenáctém století na ni bylo třeba počítat minimálně 
s několika měsíci. Proto považovali členové Reformního klubu 
za neslýchaně opovážlivé, když anglický gentleman Phileas
Fogg prohlásil, že takovou výpravu zvládne přesně 
za osmdesát dní. A aby všechny přesvědčil, že to myslí vážně, 
podpořil svá slova sázkou o neuvěřitelných dvacet tisíc liber… 
Ještě téhož dne vyráží se sluhou Passepartoutem
na dobrodružnou cestu.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Cesta do středu Země
Verne, J.

Profesor Otto Lidenbrock objeví starou knihu, která skrývá 
zašifrovaný rukopis psaný runami . Jedná se o popis cesty 
vedoucí do středu Země. Profesor se na tuto cestu vydává 
se svým synovcem Axelem a průvodcem Hansem. Do hlubin 
Země sestupují po jícnu sopky, objevují podzemní moře, 
prochází geologickými obdobími a sledují vývoj života 
v oblastech, o jejichž existenci mnoho vědců pochybuje. 
Pozorují boj nebezpečných pravěkých oblud a jejich zkušenost 
se střetává s mnoha vědeckými teoriemi o nemožnosti života 
pod zemí. Nachází vzácné prehistorické pohřebiště, které 
skrývá mnoho přelomových objevů. Několikrát se ocitají 
v nebezpečí života, díky hrůzné bouři, nedostatku vody 
a nebezpečným živočichům. Zpět na zem se dostávají díky 
výbuchu sopky, která je dopravila zpátky s valící se lávou. 
Středu Země nedosáhli, ale jejich cesta přesvědčila skeptické 
vědce o možnosti života pod povrchem Země.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Milionář na cestách
Verne, J.

Milionář na cestách je spíše cestopisem s lehce načrtnutým 
příběhem, jehož děj je celkem předvídatelný, ale tím více stojí 
za přečtení. Román vypráví příběh dvou bratranců, Jeana 
Taconnata a Marcela Lornanse, kteří cestují lodí z Cette
do Oranu v Alžírsku, aby kvůli svým finančním problémům 
vstoupili do sedmého regimentu Afrických střelců . Na palubě 
se setkávají s manželi Désirandellovými a jejich synem 
Agathoklesem, kteří se rovněž plaví do Oranu. Agathokles se 
tam má setkat s Louisou Elissanovou, s níž má domluvený 
sňatek.
Tuto trojici doprovází rodinný přítel, bohatý průmyslník Clovis
Dardentor. Z hovoru se oba bratranci dozví, že je to svobodný 
muž, jenž nemá žádného dědice, kterému by odkázal své 
jmění. Dardentorovi se nelíbí, že by po jeho smrti propadl jeho 
majetek státu, a chce proto někoho adoptovat. Jenže zákony 
adopce jsou velmi přísné, a to zejména paragraf, že osvojitel 
musí pečovat o osvojeného v době jeho nezletilosti 
nepřetržitě po dobu nejméně šesti let. Zákon ovšem povoluje 
jednu výjimku: pokud by osvojený zachránil osvojiteli život...
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Plující město
Verne, J.

Plující město je román s autobiografickým nádechem a je 
vyprávěn v první osobě. Je samozřejmě také součástí autorovy 
série Podivuhodná putování. Součástí tohoto svazku je 
i novela Prorazili blokádu.
Mísí se v něm autorovy skutečné zážitky s fikcí. K napsání 
románu ho inspirovala společná plavba s bratrem Paulem 
na do té doby největším parníku světa Great Eastern
z Liverpoolu do New Yorku v roce 1867. Všechno svědčí o tom, 
že Verne byl lodí nadšen, přestože líčí i celou řadu drobných 
nehod a neštěstí plynoucích z ne zcela zvládnuté technologie 
výroby tak obrovského námořního kolosu (výtlak 18 915 tun, 
délka 210 metrů, šířka 25 metrů, počet cestujících 2996).
Verne v lodi vidí vítězství lidského génia a pro její vybavenost 
a rozměry ji nazval plujícím městem. Autor do popisu lodi 
a svých zážitků z USA vložil drobný, ale dramatický milostný 
příběh ženy, která zešílí, když zjistí, že na palubě lodi je jak 
muž, kterého opravdu miluje, tak i její manžel, kterého 

nenávidí, a mezi oběma muži dojde k tragickému střetnutí..
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Maják na konci světa
Verne, J.

Jeden z nejpravděpodobnějších Verneových příběhů. 

Tři muži, Vasquez, Felipe a Moriz jsou ponecháni jako strážci 
nového majáku na malém Státním ostrově (Isla de los Estados) 
v Atlantickém oceánu asi dvě stě kilometrů severovýchodně 
od Hornova mysu s příslibem, že budou za tři měsíce 
vystřídáni.
Jenomže ostrov má ještě jiné obyvatele, a to bandu pirátů 
vedenou mužem jménem Kongre. Ostrov jim slouží jako tajná 
skrýš pro uloupenou kořist. Piráti Felipeho a Morize zavraždí, 
zmocní se majáku a Vasquez je nucen uprchnout do nitra 
ostrova. Brzy kvůli nefunkčnosti majáku ztroskotá u ostrova 
loď, ze které se jako jediný zachrání vrchní kormidelník John 
Davis. Vasquez se s ním domluví, že se společně pirátům 
pomstí.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)


