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POPIS KNIHY NATÁLČIN ANDULÁK
Kniha uznávané spisovatelky si klade za cíl zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí a
podporovat čtení s porozuměním. Text doprovází půvabné ilustrace Lucie Dvořákové. Stalo
se vám někdy, že jste po něčem hodně toužili, a nedostali jste to? Tak přesně to se
přihodilo Natálce. Moc si přála mobilní telefon, s nímž by si povídala, když na ni dospělí
nemají čas. Jenže místo mobilu Natálku čeká daleko větší překvapení. Jednoho dne jí totiž
na okno přiletí malý žlutý ptáček…
NATÁLČIN ANDULÁK - IVONA BŘEZINOVÁ | KOSMAS.CZ - VAŠE
Natálčin andulák je krátký příběh na téma mobilní telefon a děti. Vznikl na objednávku
jako jedna z pěti interaktivních knih pro školy. Začínající čtenáře místy i pobaví, přestože
efektivní řešení problematiky „opuštěný dětský jedinec v moderním přetechnizovaném
světě" nenabízí. Kniha: Natálčin andulák - Březinová, Ivona ; Kniha uznávané spisovatelky
si klade za cíl zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí a podporovat čtení s porozuměním. Text
doprovází půvabné ilustrace Lucie Dvořákové. Stalo se vám. Natálčin Andulák. Malá
Natálka by chtěla mít svůj mobilní telefon. Ne jen tak pro nic za nic, ale aby byla jako
maminka. Autor: Ivona Březinová Ilustrace: Lucie Dvořáková Edice: Modrý slon Rok:
2012 Formát: 150 x 190 mm Počet stran: 32 Vazba: 150 x 190. Všechny informace o
produktu Kniha Natálčin andulák, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a
recenze Natálčin andulák. Natálčin andulák je krátký příběh na téma mobilní telefon a děti.
Vznikl na objednávku jako jedna z pěti interaktivních knih pro školy. Začínající čtenáře
místy i pobaví, přestože efektivní řešení problematiky „opuštěný dětský jedinec v
moderním. Natálčin andulák Kniha Natálčin andulák uznávané spisovatelky Ivony
Březinové si klade za cíl zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí a podporovat čtení s
porozuměním. Text doprovází půvabné ilustrace Lucie Dvořákové. Kniha: Natálčin andulák
(Ivona Březinová). Nakupujte knihy online ve vašem oblíbeném knihkupectví Martinus.cz!
K marketingovým účelům a také proto, abychom vám v budoucnu mohli doporučovat
knihy, které by se vám mohly líbit, potřebujeme uložit do vašeho prohlížeče údaje
(cookies). Vážení čtenáři, náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol,
který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů. Kniha Natálčin andulák
uznávané spisovatelky Ivony Březinové si klade za cíl zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí
a podporovat čtení s porozuměním. Březinová Ivona. Natálčin andulák. Stalo se vám někdy,
že jste po něčem hodně toužili, a nedostali jste to? Tak přesně to se přihodilo Natálce.
Chcete se svými dětmi vyrazit na zajímavou akci z oblasti sportu, vzdělávání, kultury či
zábavy? Webová stránka Kam s dětmi nabízí přehledný seznam rozmanitých aktivit pro
mladší i starší děti, ze kterých je možné vybírat podle mnoha parametrů. Najděte vhodnou
zábavu pro vás a vaše děti. Ptáci ve městech zapomínají své vlastní písně a napodobují
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zvuky, které slyší nejčastěji — mobilní telefony, automobilová poplašná zařízení a
troubení. Grav is an easy to use, yet powerful, open source flat-file CMS Natálčin andulák.
Meander 2012. Nausika, dívka z Knossu. Albatros 2015. Neotesánek. Albatros 2005. O
kočce Kačce. SiD a NERo 1998. O Puclíkovi. Knižní klub 2007. Obrázková encyklopedie
pro nejmen. 1. kategorie (3. třída) Natálčin andulák od spisovatelky Ivony Březinové 2.
kategorie (4. třída) Tygří trápení od spisovatelky Daniely Krolupperové 3. kategorie (5.
třída) Na orlích křídlech od spisovatelky Ilony Fišerové
KNIHA: NATÁLČIN ANDULÁK - IVONA BŘEZINOVÁ | KNIHY.ABZ.CZ
Ivona Březinová: Natálčin andulák / ilustrovala Lucie Dvořáková (Meander) Vyhlašování
výsledků dětské celostátní ankety „SUK - Čteme všichni". Vítězné knihy dětské celostátní
ankety „SUK - Čteme všichni" v roce 2013. Natálčin andulák Březinová Ivona Cena: 150
Kč 100 % celkové hodnocení 1 hodnocení + 0 recenzí vložit recenzi. jen ohodnotit.
Specifikace. seznam knih pro 2.+ 3. třídu číslo autor titul knihy 1 Adamec Miroslav
Sluneční hroch Oranžoch 2 Brycz Pavel Bílá paní na hlídání 3 Březinová Ivona Lentilky pro
dědu Edu 4 Březinová Ivona Natálčin andulák 5 Březinová Ivona Trosečníci 6 Colfer Eoin
Legenda o nejzlobivějším klukovi 7 Colfer Eoin Legenda o pistolnici Murphyové řezinová,
I. Natálčin Andulák Clevin, J. Jakub a Jáchym zachránci Čech P. Tajemství ostrova za
prkennou ohradou (malá) Durková, M. Myška Peliška a myška Dobříška Dvořák, J.
Minimax a mravenec Falkova, A. M. Katrin a Lotka. Tato četba není povinná. Seznam je
spíše inspirací zajímavých knih. Děti mohou číst i jiné knížky a ty poutavé pak doporučit
svým spolužákům :-). typu Žoﬁ nka oﬁ nka (2006) či Natálčin andulák (2012) až k prózám
žánru fantasy. Četná ocenění kritické i čtenářské obce si vydobyla sociálně motivovanými
díly, v nichž sleduje témata znevýhodněných 2018 v 13:30 - Natálčin andulák - scénické
čtení s výtvarnou soutěží pro ŠD při ZŠ. 14. 3. 2018 v 13:30 - Na stopě pravěkým záhadám
- beseda pro ŠD při DDM S Ing. Radanou Sedláčkovou . Vytvořila přes 60 knih pro děti a
mládež: její záběr sahá od autorských pohádek typu Žofinka ofinka (2006) či Natálčin
andulák (2012) až k prózám žánru fantasy. Vhodná četba pro 1.-9. třídu ZŠ Seznam knih
vhodných pro 1. třídu BORSKÁ, I.: Kaštan první třídy BRAUNOVÁ, P.: Jak se Vojta
ztratil Naše knihkupectví v Praze 5 - Stodůlkách, ulice Hábova 2345/7 2 min pěšky ze
zastávky metra Stodůlky (B). Ivona Březinová (*12. 5. 1964, Ústí nad Labem) „Psaní knih
je nejzábavnější věc, kterou znám." Ivona Březinová se věnuje literatuře pro děti a mládež
všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Nyní to je kniha Natálčin andulák o
holčičce, která touží mít svůj mobilní telefon, ale nedostane ho. Nakonec jí přiletí na okno,
fór je v tom, že to není telefon, ale andulka. Ornitologové totiž zjistili, že ptáci napodobují
zvuky lidské civilizace a nejčastěji zvuky z vyzvánění mobilů. Z posledních titulů můžeme
jmenovat: Eliáš a liška (2010), Medvědí pohádka (2010), Dárek pro Sáru (2011), Kluk a
pes (2011), Natálčin andulák (2012). Je vdaná, s manželem a dvěma dcerami žije v Praze.
Držkou na rohožce Ivona Březinová: Držkou na rohožce, Daranus, Řitka, 2010, 156 s..
Jedním z toposů, kam se lze prostřednictvím díla Ivony Březinové podívat, je dětský
domov.Po knize Mít tak psa - To have a Dog, napsané pro malé děti a stylizované do
podoby alternativní učebnice angličtiny, vyšla próza s drsným titulem Držkou na rohožce.
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
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