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Máme tu leto a s ním aj nové číslo Knižka. Poďte si
s nami spríjemniť voľné chvíle pri jeho čítaní a riešení
hlavolamov, ktoré sme si pre vás pripravili.
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Knižné novinky

Alejandro Algarra – Zázraky prírody
Príroda je skutočne úchvatná! Je plná tajomstiev a
javov, ktoré si často nevieme poriadne vysvetliť. V
tejto knižke nájdete odpoveď mnohé otázky – aj
také, ktoré ste si doteraz možno nepoložili. Čo je to
hrom? Čím sa živia rastliny? Čo je to skamenelina?
Prečo spievajú cvrčky? Prečo niektoré zvieratá
celú zimu prespia? Táto krásne ilustrovaná knižka
vám poskytne mnoho užitočných informácií o
podnebí, Zemi, moriach a oceánoch, rastlinách i
zvieratách. Fascinujúce prírodné javy a procesy
vysvetlí veľmi zrozumiteľne a ľahko aj mladším
čitateľom.

Agnieszka Tyszková – Žofka z mačacej ulice 2:
Na stope
Ahojte! To som zasa ja, Žofka z Mačacej ulice.
Sedím si ako vždy na mojom obľúbenom strome
v našej záhrade, v ktorej už cítiť prichádzajúcu
jeseň. Veru nevyzerá to zle – žltnúce lístie
a tráva. .. a nad hlavou sa mi hompáľa zopár
červených jabĺk. Príchod jesene by bol celkom
pekný, keby sa neblížil aj nový školský rok, ktorý
v tom čase hrozí ako blesk z jasného neba. Hoci
platí, že školský OT-ROK (a s ním drina) musí
nevyhnutne prísť, aj tak je to šok. Prinajmenšom
pre mňa. Trochu je mi ľúto za dlhými večermi
a ránami, za pitím kakaa a pozeraním z okna,
počúvaním svrčkov na terase a počítaním hviezd.
Teraz sa život zúžil iba na školu a dom. No
dobre... viem, že trošku preháňam, ale mám na
to právo...
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Linda Sarah a Fiona Lumbers – Záhrada
v oblakoch

Nezabudnuteľná
obrázková
kniha
o
dievčatku, ktoré premení staré parkovisko na
čarovnú záhradu. Dorotka vytvorí nádhernú
záhradu na streche opusteného parkoviska.
Rada tam trávi čas, no niečo jej chýba. Tobi z
lietadla zazrie jej žiarivú záhradu v oblakoch a
vie, že musí to čarovné miesto navštíviť. Keď
sa tí dvaja stretnú, nerozkvitnú len kvety, ale
aj jedno výnimočné priateľstvo.

Adriana Poláková Šinka - Záhadné zmiznutie
modrého kľúča

Vo svete ľudí sa volám Valentína Čerešňová.
Mám 9 rokov a som iná. Svet tak ako ho vidím
ja, vidia všetci ostatní inak. Pozemšťania ma
označujú za autistku, samotárku, podivínku.
Ale v tom svojom svete, na planéte SVETLO,
som mimoriadne obľúbená detektívka.
Odborníčka, ktorá zatiaľ rozlúštila každú
záhadu! Poriadne tvrdým orieškom je pre mňa
záhadné zmiznutie vzácneho modrého kľúča.
Podarí sa mi vyriešiť aj túto záhadu? Pomôžu
mi moji verní kúzelní kamaráti? Bude to
nesmierne ťažké, lebo mne i mojim blízkym
kladú nemalé prekážky zlý pavúk ZI-ZI a jeho
zákerní pomocníci. Táto kniha je pútavá vďaka
napínavým príbehom, plná zábavných
ilustrácií a poučných hádaniek, ktoré
pomáhajú aj samotnému čitateľovi vyriešiť
záhadu zmiznutia čarovného modrého kľúča.
Je to zaujímavá interaktívna kniha pre deti od
7 rokov.
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Peter Wohlleben - Vieš, kde bývajú zvieratká?

Vieš, že kozy sú múdre? Ktoré zvieratá žijú v kadi
na dažďovú vodu? Prečo má sŕňa na chrbte škvrny?
Peter Wohlleben ťa zavedie k zvieratkám v tvojej
blízkosti: v lese, v záhrade, pri vode a u teba doma.
Budeš pri tom, keď sa rodia diviačiky alebo liahnu
malé komáre, keď zvieratká jedia, bránia sa a
niekedy aj ochorejú. Dozvieš sa veľa pútavého o
mnohých živočíchoch – od drobných strapiek po
mocné vlky. Vydaj sa s nami na cestu do tajomného
sveta zvierat! Pre všetky deti a zvedavých čitateľov
od šiestich rokov. Zaujímavosti zo sveta zvierat
dopĺňajú vhodné fotografie a kresby, ktoré nám
pomôžu pochopiť rôznorodosť zvieracieho sveta, či
už ide o malé mušky alebo veľké vlky. Kniha je plná
svojráznych poznatkov, ktoré autor získal
dlhoročným pozorovaním života v lese a na lúkach
a pretavil ich do očarujúceho rozprávania.

Charley Mackesy - Chlapec, krtko, líška a kôň
Osamelý chlapec stretne krtka, ktorý má rád
sladkosti. Spolu sa vydajú na dobrodružnú cestu.
Čoskoro sa k nim pripojí líška s koníkom. Znie to
ako obyčajný detský príbeh, je to však
predovšetkým príbeh o priateľstve, o živote
a dôležitosti citu, ktorému hovoríme láskavosť.
V čase prehnaného konzumu nám Charlie
pripomína to najdôležitejšie – potrebu zostať
ľudskou bytosťou. Chlapec s krtkom sa pokúšajú
nájsť odpovede, líška je skôr mlčanlivá, no aj to má
svoju príčinu. Vnímame múdrosť a hĺbku ich otázok
a odpovedí, nie sú to však múdrosti z kalendárov
a pohľadníc, síce pravdivé, ale trochu povrchné.
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Jeff Kinney - Denník odvážneho bojka 14:
Na spadnutie
Štrnáste pokračovanie mimoriadne úspešnej
série Denník odvážneho bojka prináša nové
dobrodružstvá a trampoty školáka Grega
Heffleyho.
Vďaka nečakanému dedičstvu dostane rodina
Grega Heffleyho šancu zlepšiť si bývanie.
Čoskoro sa však ukáže, že to nepôjde ako po
masle. Objavia sa nečakané prekážky: prehnité
drevo, pleseň aj nevítaní spolubývajúci –
štvornohí,
okrídlení
a možno
dokonca
strašidelní. Greg a jeho rodina pomaly začnú
pochybovať, či prístavba vôbec stojí za to. Keď
sa prach konečne usadí, Heffleyovci zvažujú, či
sa im oplatí zostať. .. Alebo majú radšej utiecť
do iného mesta?

Grigorij Starodubcev – Básničková
abeceda
V tejto knižke býva A
a aj Z v nej prespáva.
Aby som bol presný teda,
je v nej celá abeceda.
Veselé a jednoducho zapamätateľné
básničky na každé písmenko v abecede.
Bonusom sú básničky o číselkách.
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Zaujímavosti

Barbie sa celým menom volá
Barbara Millicent Roberts.

V kmeni tropického stromu
baobabu sa niekedy
nahromadí zásoba až 1000
litrov vody

Počas prvej svetovej vojny, keď vojaci trávili
veľa času v zákopoch, sa v nich často
nachádzal nábytok, postele či elektrické
svetlá.

Vo vesmíre je viac hviezd ako na pláži
zrniek piesku.
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Deti v Austrálii oslavujú Vianoce cez
letné prázdniny. Tradičné je tam
vianočné grilovanie na záhrade alebo aj
na pláži.

Angelov vodopád vo Venezuele je
najväčší na svete. Voda padá až 979
metrov, čiže je 15-krát vyšší ako
Niagarské vodopády.

Počuli ste už o pretekoch dážďoviek? Na trati
dlhej 60 cm zvíťazila súťažiaca menom Willie,
keď ju zdolala za 2 minúty a 15 sekúnd.

Prvé telefónne automaty neboli na
mince, ale vždy vedľa nich stál človek,
ktorý vyberal poplatok za uskutočnené
hovory. Prvé automaty na mince sa
objavili až v roku 1899.
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OSEMSMEROVKY

"Kúpil som ti niečo na krk, drahá." hovorí Škót svojej žene. "Náhrdelník?" teší sa manželka. "Nie."
"Zlatú retiazku?" "Nie." "A čo je to teda?" vyzvedá žena. "_ _ _ _ _, drahá!" vraví Škót ...(tajnička)

16

Slečna, čo by som vám musel dať, aby som vás mohol pobozkať? ...(tajnička)
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Blondínka si nemôže poklepať prstom po čele, ... ...(tajnička)
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Cicavce, ktoré znášajú vajíčka sa nazývajú: ...(tajnička)
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