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Listopad 2022:

Dny se nám zkracují a venku se pořádně ochladilo. Máme více času na čtení, 
a tak je na čase opět představit, co je nového v naší školní knihovně.

Fanoušky malého poseroutky potěšíme dalšími pěti díly ze série (11.-15. díl). 
Pro mladší čtenáře máme dobrodružné příběhy Vikinga Vika od Runera Jonssona, 
Mluvící balík od Geralda Durrella s překrásnými ilustracemi Adolfa Borna a 
napínavý Boj o Krkavec od autora Víta Martina Matějky. Polička s manga komiksy 
se rozšířila o prvních pět dílů ze série Zaslíbená Země Nezemě.

Paní Rafoth z MČ Prahy 7 děkujeme za zajištění několika kvalitních knížek 
v ukrajinštině zdarma od nadace Albatros pro naše ukrajinské žáky. 
Jedná se o čtyři tituly pro menší děti a jeden pro teenagery. Od každého titulu 
máme k dispozici 3 kusy knih, celkem tedy 15 knih!

Přejeme hezké čtení!



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 listopad 2022:

Durrell, G.: Mluvící balík
Jonsson, R.: Druhá kniha Vikinga Vika
Kinney, J.: Deník malého poseroutky (11.-15. díl)
Matějka, V. M.: Klub Klikařů – Boj o Krkavec
Širai, K.: Zaslíbená Země Nezemě (1.-5. díl)

Knihy v ukrajinštině:
Gutsalo, J.: Zayci v Poli Varyat Borsch
Kuptsova, L.: Maika i Smugastyk
Rybalko, M.: Marichka i Chervony Korol - Podorog Tudy de Snig
Savka, M.: Bosonizhky Dlia Stonizhky
Savka, M.: Kazka pro Starogo Leva
Myronova, H.: 1000 ukrajinských slovíček



Mluvící balík
Durrell, G.

Prázdniny v Řecku právě začínají! Penelopka, Petr a Šimon si 
hrají na pláži, ale náhle se k nim po vlnách přiblíží velký balík, 
z něhož se ozývají záhadné hlasy... To vzdělaný papoušek 
Papouš a jeho zpívající pavoučice Dulcibela připluli hledat 
pomoc pro zemi Mytologii, kterou ovládli krutí baziliškové. 
Děti se s nimi vydávají na fantastickou pouť za laskavým 
čarodějem H. H., ješitnými jednorožci, bezcharakterními 
ropušáky a snobskými mořskými pannami. Podaří se jim 
získat zpátky ukradené mluvící knihy a svrhnout bazilišky? 
Půvabný pohádkový příběh pro děti z pera autora oblíbených 
příběhů o zvířatech je určen čtenářům od 8 let.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Druhá kniha Vikinga Vika
Jonsson, R.

Zábavná dobrodružství chytrého a mazaného Vika pokračují! 
Tentokrát se s otcem a jeho vikingy plaví až do Ameriky, 
kde se setká s Indiány i ústředním topením, a také konečně 
na hlavu porazí odvěké nepřátele Divousy! Dnes již klasická 
dobrodružná knížka pro děti, v níž nechybí humor a kde se 
dozvíte, že důvtip a vynalézavost může zvítězit nad hrubou 
silou.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Deníky malého poseroutky 
Kinney, J.

V 11. díle s názvem Všechna sláva najde Greg ve sklepě 
starou kameru a hned začne spřádat plány na hororový film. 
Čeká ho bohatství a velká sláva, nebo se ukáže, že všechna 
sláva je vážně jen polní tráva?
Ve Výpravě za teplem se celá rodina rozhodne utéct před 
zimou a svátečním stresem na tropický ostrov, jenže brzy 
zjistí, že to tu nebude zase takový ráj.
V Radostech zimy Gregovu školu zasypou hromady sněhu 
a čtvrt Heffleyových se promění v jedno velké zimní bojiště.
V díle s názvem Na spadnutí nečekané dědictví umožní 
Gregově rodině důkladně přestavět dům. Jenže brzo se zjistí, 
že taková rekonstrukce není žádná legrace.
V 15. díle s názvem Samá voda se Greg a jeho rodiče vydávají 
na výlet a hodlají si ho pořádně užít. Vysněný letní ráj 
ale vezme brzy za své, když se zaseknou v kempu.
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Klub Klikařů – Boj o Krkavec
Matějka, V. M.

Krkavec – na první pohled obyčejný kopec se starou rozhlednou 
a televizní věží kousek za Plzní. Kdysi býval oblíbeným cílem 
výletů, ale teď tam nikdo nesmí. Přesto není opuštěný. Z Krkavce 
často sjíždí tajemný bílý mercedes s muži, kteří po něčem pátrají. 
Podezřelé dění kolem kopce svede dohromady partu spolužáků: 
nadšeného bikera Lukáše, do historie zažraného Jirku 
a charismatickou Šárku. Dokážou se společně postavit hrozbě, 
která se na celé město řítí?
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Zaslíbená Země Nezemě
Širai, K.

Děti v sirotčinci Grace Field House žijí pod dohledem laskavé 
vychovatelky a zdá se, že ke štěstí jim téměř nic nechybí. 
Netuší však, že to je jen pozlátko, a že se z nich všech 
postupně stane potrava pro démony. Podaří se jim zjistit 
pravdu – a utéct – dřív, než bude příliš pozdě? O tom vypráví 
jedna z nejpopulárnějších mang současnosti, která se rychle 
mění v komiksovou legendu!
(Zdroj textu: knihydobrovsky.cz)



Zayci v Poli Varyat Borsch
Gutsalo, J. 

Spisovatel Jevgenij Gutsalo napsal za zvůj život téměř pět desítek knih. 
Jeho povídky a romány se staly klasikou moderní ukrajinské literatury. 
A přestože většina jeho děl je určena dospělému čtenáři, nejraději psal 
Jevgenij Filipovič pro děti. Možná proto, že i on sám se při psaní mohl 
proměnit ve veselého a občas i bláznivého chlapce se spoustou nápadů, 
který každý den znovu a znovu objevuje svět a chce se s námi o tyto 
neuvěřitelné objevy podělit. Díky této knížce s legračním názvem „Zajíci 
v poli vaří boršč“ máte tuto příležitost. Text upravila Lesja Voronyna
a ilustrace vytvořila známá ukrajinská umělkyně Olga Kvaša. 
Pro děti od 3 let.

За своє життя Євген Гуцало написав майже п’ять десятків книжок, 
його оповідання, повісті, романи стали класикою сучасної української
літератури. І хоча більшість його творів адресовані дорослому
читачеві, однак найбільше Євген Пилипович любив писати для дітей. 
Можливо тому, що й сам тоді перетворювався на веселого, 
вигадливого, а часом бешкетного хлопчика, котрий щодня по-новому
відкриває для себе світ і хоче поділитися цими неймовірними
відкриттями з нами. Сьогодні, коли ви тримаєте в руках цю
невеличку книжку з кумедною назвою «Зайці в полі варять борщ», і у 
вас є така нагода! Упорядкувала вірші Леся Воронина, а ілюстрації
створила відома українська художниця Ольга Кваша.



Maika i Smugastyk
Kuptsova, L. 

Toto je krátký dobrodružný příběh dvou přátel – kocoura Šuhastika
a divoké zrzavé veverky Majky. Nikdy se nenudí, vždyť všude kolem je 
tolik zajímavých věcí. Není snad zázrak, že se chlupatá housenka promění 
v krásného motýla? A proč si modrooká babička myslí, že za vynález 
vrtulníku vděčí lidé jí? Je nejvyšší čas to zjistit. Pro děti od 6 let.

Ця невеличка пригодницька повість про двох друзів — кота 
Смугастика та дику руду білочку Майку. Їм ніколи не буває нудно, 
адже довкола стільки див! Чи не диво, що волохата гусінь 
перетвориться на яскравого метелика? Чи не диво, що зайчик Вухань 
«захворів на вірші»? А чому синьокрила бабка вважає, що 
винайденням вертольота люди завдячують їй? Саме час про це 
дізнатися!
Переможець V Міжнародного конкурсу на кращий твір 
для дітей "Корнейчуковська премія" в номінації "Проза для дітей 
молодшого віку".
дітей молодшого віку".



Marichka i Chervony Korol -
Podorog Tudy de Snig
Rybalko, M. 

Když vyslovujete nějaké přání, buďte opatrní. Protože když opravdu 
chcete, můžete se dostat mimo realitu. A tam vedle obyčejných lidí žijí 
draci, lotři, nebo králové přírodních živlů, kteří jsou neodmyslitelně spjatí 
s lidskou myslí. Návrat je možný pouze tehdy, když síla přátelství překoná 
všechny zkoušky a spojí v jeden celek amulet Skytské slunce. 
Pro děti od 12 let.

Будьте обережнішими зі своїми бажаннями! Адже коли дуже-дуже 
захотіти, можна потрапити поза межі Реальності! А там… поруч зі 
звичайними людьми живуть дракони, розбійники, королі природних 
стихій, котрим притаманні людські почуття.
Повернення можливе тільки тоді, коли сила дружби здолає всі 
випробування і з’єднає в єдине ціле амулет «Скіфське сонце».



Bosonizhky Dlia Stonizhky
Savka, M.

Kniha nádherných básní pro děti od slavné básnířky Mariany Savky. 
Přečtěte si hravé a veselé verše o stonožce, pro kterou je třeba koupit 
padesát párů bot, o myšce, která si při snění o novém statku stáhla 
ke své noře kočičí ocas, o krávě, která dokonce umí vyšívat, o malém 
hlemýždi, o kočce, žralokovi a lišce a mnoha dalších zvířatech, která 
namalovala výtvarnice Julie Pipinová. Tato knížka má ještě jednu 
výhodu. Autorka nechala malým čtenářům prostor pro spoluvytváření, 
takže budou moci malovat jak boty na stonožku, tak listy na stromě 
a veselé myši. Pro děti od 3 let.

«Босоніжки для стоніжки» – нова книга чудових віршів для дітей 
відомої поетеси і «мами» ВСЛ Мар’яни Савки.
Добрі і веселі віршики про стоніжку, для якої потрібно купити 
півсотні пар взуття; про Мишку, яка, мріючи про нове хутерко, 
затягнула до своєї нірки… котячий хвіст; про Корову, яка навіть 
уміє вишивати; про маленького Равлика, про кота, акулу і лиса та 
багатьох інших звірят, яких намалювала художниця Юлія 
Пилипчатіна.
«Босоніжки для стоніжки» мають ще одну «родзинку»: художниця 
залишила читачам простір для співтворчості, отож вони зможуть 
розмалювати і взуття для стоніжки, і листя на дереві й веселих 
мишенят.



Kazka pro Starogo Leva
Savka, M.

Starý Lev unavený panováním, se usadí ve slavném Lvově 
v krásném podkrovním pokoji s okny s výhledem přímo 
na náměstí. Jednoho dne se ale spustí velký déšť a do jeho obydlí 
začne přes strop protékat voda. Lev bude muset zařídit opravu 
stropu, a tak požádá o pomoc své nejbližší přátele – Krokodýla, 
Slona a Žirafu. Jakmile přátelé dorazí do Lvova, zažijí společně 
úžasné příhody. Tento příběh je opravdovou vizitkou města 
Lvova, kde se téměř denně dějí zázraky.
V roce 2012 byla kniha zařazena do katalogu White Ravens 
od International Youth Library. Pro děti od 3 let.

Старий Лев, втомившись володарювати, оселяється у 
славному Львові, у чудовій мансарді з вікнами на площу 
Ринок. Одного разу під час дощу стеля його помешкання 
починає текти – без ремонту не обійтися, і Старий Лев 
просить допомоги у своїх найближчих друзів – Крокодила, 
Слона та Жирафи. Щойно друзі прибувають до Львова, з 
ними стаються дивовижні історії... Ця віршована казка –
справжня візитка міста Львова, де ледь не щодень стаються 
дива.
2012 року книга увійшла до щорічного каталогу «White 
Ravens» («Білі круки») від International Youth Library.



1000 ukrajinských slovíček
Myronova, H.

Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení 
a procvičování ukrajinských slovíček. Na veselých obrázcích, 
jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, 
se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak 
doplněn jednoduchými frázemi ze života, které můžete 
potřebovat. V závěru se nachází souhrnný česko-ukrajinský 
slovník se všemi slovy z knížky a poznámky k ukrajinskému 
jazyku, původu a výslovnosti.


