INFORMACE Z ČESKÝCH ČASOPISŮ č. 6/2017
Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty
článků lze objednat emailem na adrese studovna@npmk.cz
1.
AZUŠ ve skupině Visegrad5 / Tomáš Kolafa – cze
In: Speciál pro ZUŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč.
2017, č. 1 (2017).
Příspěvek seznamuje čtenáře s výsledky jednání regionální skupiny Visegrad z
16. až 18. listopadu 2016, která působí v rámci European Musicschool Union
(EMU), a zveřejňuje informace z jednotlivých členských zemí skupiny Visegrad5
o stavu základního uměleckého vzdělávání. Dále se věnuje problematice
financování EMU a plánovaným aktivitám členských zemí EMU v oblasti
uměleckého vzdělávání.
sdružení ; základní umělecká škola ; umělecké vzdělávání ; informace ;
financování ; plánování ve školství ; Asociace základních uměleckých škol České
republiky ; European Musicschool Union ; Evropa ; Česká republika ; region ;
členské státy ; Visegrádská skupina ; 2016
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457890
2.
Česko : tahle země není pro ženy / David Klimeš – cze
In: Ekonom : týdeník vydavatelství Economia -- ISSN 1210-0714 -- Roč. 61, č.
12 (2017), s. 34-37.
Komentář ekonomky Kláry Kalíškové k umístění České republiky na 25. místě
žebříčku přívětivost pracovního a ekonomického prostředí pro pracující ženy,
který uveřejnil týdeník the Economist. Příčiny vidí ve špatně nastavené podpoře
rodinám. Oproti většině zemí se naše ženy vracejí po mateřské dovolené později,
existuje minimální nabídka zkrácených úvazků, jsou daňově diskriminovány,
péče o děti je nutí přijímat méně prestižní a hůře placená zaměstnání. Ekonomické
prostředí v ČR ženy - matky nemotivuje k budování pracovní kariéry.
žena ; matka ; zaměstnání ; pracovní příležitost ; částečný pracovní úvazek ;
pracovní prostředí ; ekonomické podmínky ; daň ; motivace ; profesní dráha ;
komparace ; zahraničí ; Česká republika

ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458309
3.
Diagnostika vývojových poruch učení dle DSM-5 / Martina Kolářová -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN
1211-2720 -- Roč. 27, č. 1 (2017), s. 91-99.
Článek charakterizuje specifické poruchy učení, které podle DSM-5 (American
Psychiatric Association) patří do neurovývojových poruch. Tyto poruchy zahrnují
intelektovou disabilitu, komunikační poruchy, specifické poruchy učení, ADHD,
motorické poruchy a poruchy autistického spektra. Všechny tyto poruchy jsou
založeny neurobiologicky. DSM-5 vymezuje pro diagnostický proces určitá
kritéria a znaky, kterými se autorka v textu blíže zabývá a zároveň charakterizuje
přístup českého školství a pedagogicko-psychologických poraden k této
problematice.
porucha učení ; diagnostika ; mentální handicap ; speciální vzdělávací potřeby ;
ADHD ; autismus ; autistický jedinec ; motoricky postižený ; základní škola ; žák
; prospěch ; školní úspěšnost ; DSM-5 ; vývojová porucha ; neurovývojové
poruchy ; podpůrná opatření
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457933
4.
Dočkáme se opět toho, že malí Češi budou šikovní? / Romana Slaninová – cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 17 (2017), s. 5.
Výchova k manuální zručnosti a úcta k řemeslu byly v posledních letech
opomíjeny, v řadě škol se přestaly vyučovat předměty, jako jsou dílny, vaření i
pozemky. Podle ministerstva školství by cílená polytechnická výuka mohla v
základních školách opět začít od roku 2019. Do té doby by měla být dobrovolná.
V některých školách se vyučuje jako volitelný předmět nebo formou zájmových
kroužků, někde tato výuka neexistuje vůbec. Popsány jsou příklady škol a jejich
zkušenosti s technickými předměty.
základní škola ; polytechnická výchova ; technický předmět ; dovednost ;
manuální dovednost ; volitelný kurs ; zájmový kroužek ; řemeslo ; vaření

ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458286
5.
I dítě může onemocnět depresí / Michal Hrdlička ; [Autor interview] Marie
Těthalová – cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách
a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 24, č. 5 (květen) (2017), s. 8-11.
Rozhovor s dětským psychiatrem Michalem Hrdličkou, přednostou kliniky dětské
psychiatrie v Nemocnici Motol v Praze. Úzkosti a deprese u dětí jako relativně
častý problém. Jakou roli hraje dědičnost. Úzkosti u malého dítěte spíše jako
somatické problémy. Jaké jsou u malých dětí terapeutické možnosti, jak staré dítě
může užívat antidepresiva. Psychoterapeutická práce s dětmi a její metody. Role
rodičů. Děti, adolescenti a sebevraždy.
dítě ; malé dítě ; psychiatrie ; úzkost ; deprese ; terapie ; sebevražda ; rodičovská
role
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457980
6.
Jak inovovat svůj ŠVP podle požadavků aktuálního RVP pro předškolní
vzdělávání / Lucie Štěpánková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3
In: Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 1214-8679 -- Roč.
2017, č. 2 (2017).
Změny v RVP PV jsou školy povinny implementovat do své vzdělávací činnosti
již ve školním roce 2016/2017. Závazný termín, do kterého je nutné změny
zapracovat do školního vzdělávacího programu, je stanoven na 1. září 2017.
Požadavky na obsah ŠVP jsou přehledně popsány v kapitole č. 12. Zásady pro
zpracování školního vzdělávacího programu.
inovace ve vzdělávání ; školní vzdělávací program ; rámcový vzdělávací program
; předškolní výchova ; vzdělávání ; škola ; mateřská škola ; činnost ; školní rok ;
obsah výuky ; požadavek ; implementace ; vzdělávací proces ; 2016/2017 ; 2017
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458259

7.
Nálezová databáze ochrany přírody - možnosti obohacení výuky = Karty
druhů a mapy jejich rozšíření : Species occurrence database - tips for use in
lessons : species distribution maps / Karel Chobot -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 6
In: Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na
základních a středních školách -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 26, č. 2 (2017), s. 3338.
Nálezová databáze ochrany přírody provozovaná Agenturou ochrany přírody a
krajiny od r. 2006. Jednou z jejích pravomocí je sledování stavu druhů a stanovišť
živočichů. Databáze je souborem dat o nálezech živočišných, rostlinných a
houbových druhů na území ČR. Důležitost časových údajů. Fotografie, síťové
mapy. Využívání aktuálních dat pro tvorbu karet druhů. Ukázky map, dynamik
rozšiřování živočichů apod.
ochrana životního prostředí ; živočich ; rostlina ; databáze ; mapa ; Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR ; Česká republika ; krajina ; výskyt
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457864
8.
Pár minut pohybu pro příjemnější den : posilování horní poloviny těla /
Kristýna Došková – cze
In: Speciál pro školní družiny : příloha časopisu Řízení školy -- ISSN 2336-4343 - Roč. 4, č. 1 (2017), s. 7-8.
V úvodu článku autorka seznamuje čtenáře s obecnými charakteristikami
posilování a důvody, proč posilovat. Nedoporučuje cílené budování svalů u dětí.
Naopak doporučuje kondiční posilování a posilování s cílem vyrovnat svalové
dysbalance. Podrobně se věnuje cvikům k posílení horní části těla u dětí školního
věku. Klade důraz na volbu prostoru, rozcvičení, hudby a počet opakování, vše s
ohledem na věk a výkonnost dětí.
sport ; pohyb ; pohybový rozvoj ; žák ; věk ; prostředí ; cvičení ; svalová
nerovnováha ; kondiční posilování
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458312

9.
Percepce vietnamské češtiny / Ondřej Slówik, Markéta Tůmová -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy
In: Nová čeština doma a ve světě -- ISSN 1805-367X -- Roč. 2016, č. 2 (2016), s.
15-30.
Historie vietnamské imigrace do Československa, později do České republiky.
Charakteristika vietnamštiny z hlediska její zvukové podoby. Shrnutí povahy
obtíží, které zažívají vietnamští mluvčí při osvojování si češtiny, a hledání původu
těchto problémů ve struktuře a povaze vietnamštiny, která je jazykem tónovým a
převážně monosylabickým. Výsledky percepční analýzy vybraných slov a
slovních spojení pronesených vietnamskými mluvčími, získaných ze zvukových
záznamů.
cizinec ; dítě cizí národnosti ; čeština ; cizí jazyk ; vietnamština ; fonetika ;
analýza ; vnímání ; slovo ; výslovnost ; ústní projev ; historické hledisko ;
přistěhovalectví ; Vietnamci
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/459120
10.
Podíl žáků přijatých do učebních oborů se opět snížil : je ohrožena
konkurenceschopnost Česka? / Petr Husník – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 120, č. 11 (2017), s. 4-6.
Podle dat z Národního ústavu pro vzdělávání přibude žáků ve středních školách a
jejich nárůst bude trvat alespoň deset let. Bohužel ani tento nárůst nepokryje
volná pracovní místa. Podíl žáků studujících obory s výučním listem i učební
obory s maturitou opět začíná klesat. Pokles se týká hlavně gastronomických
oborů, což je problém i v západních zemích. Česká republika je sice jednou ze
zemí s nejvyšším podílem odborného vzdělávání, ale díky nedostatečnému
finančnímu ocenění velké množství absolventů odchází do zahraničí.
střední škola ; učňovské školství ; absolvent ; příprava učňů ; uplatnění ; přechod
ze školy do zaměstnání ; zaměstnanost mládeže ; volba povolání ; společenská
potřeba vyučení ; Česká republika
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457872

11.
Probouzení čtenářů / Jan Pytel, Pavlína Vočková – cze
In: Čtenář : měsíčník pro práci s knihou -- ISSN 0011-2321 -- Roč. 69, č. 5
(2017), s. 175-177.
Nízká úroveň čtenářské gramotnosti u současné mladé generace - čeští studenti v
mezinárodních šetřeních dosahují spíše podprůměrných výsledků. Autoři článku,
kteří působí jako pedagogové na Střední škole Náhorní v Praze, se zapojili do
mezinárodního projektu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti u středoškoláků
podporovaného programem Erasmus+. Jde jim především o studenty, kteří nemají
kladný vztah ke čtení. Sestavili Příručku pro učitele slabých čtenářů. Vybrali
texty, které by měly motivovat k dalšímu čtení. Příručka obsahuje povídky a
rozmanité návazné aktivity zpracované do devadesátiminutových lekcí. Další
aktivity - mezinárodní setkání studentů, workshop.
porozumění textu ; čtenářství ; příručka ; střední škola ; projekt ; mezinárodní
spolupráce ; povídka ; motivace ; Erasmus+
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458241
12.
Střední vojenské školství v Československu po roce 1948 = Military
Secondary Schools in Czechoslovakia after 1948 / Tomáš Jiránek -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy
In: Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání :
international review for history of education -- ISSN 1804-4913 -- Roč. 2, č. 2
(2016), s. 3-20.
Příspěvek seznamuje se stavem a vývojem středního vojenského školství v
Československu mezi léty 1948 a 1989, ohlíží se však i do vzdálenější doby a
podává přehled o vojenském vzdělávání v habsburské monarchii i v období první
a třetí československé republiky. Všímá si způsobu, jakým se naše vojenské
školství po 2. sv. v. formovalo, jaké mělo cíle a organizační strukturu. Uvádí
specifika výuky ve vojenských školách, zajímají ho i aspirace žáků a jejich
motivace ke studiu vojenství.
vojenská škola ; dějiny školství ; žák ; střední školství ; vzdělávání ; výchovně
vzdělávací cíle ; organizace výuky ; profesní aspirace ; motivace ; historické

hledisko ; Československo ; habsburská monarchie ; první republika ; třetí
republika ; 1948-1989
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457875
13.
V roli / Eva Jedelská – cze
In: Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku -- ISSN 1214-603X -- Roč.
8, č. 14 (2014), s. 57-61.
Popsána je historie dramatických her s hraním rolí naživo, (tzv. larp - Live Action
Role Playing), a to jak v České republice, tak i na mezinárodní scéně. Novým
formátem poslední doby je komorní larp, který neklade nároky na čas ani na
přípravu, umožní ale hráči prožít příběh v koncentrované podobě. Tím jsou
komorní larpy blízké zážitkové pedagogice. Cílem je prožít drama dané postavy,
což nutí účastníky ke snaze pochopit motivy postav.
volný čas ; hra ; hraní role ; role ; dramatizace ; drama ; divadlo ; pedagogika
zážitku ; svět ; Česká republika
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458157
14.
Využití nástroje SyD ve výuce češtiny = Using the SyD Tool in Teaching
Czech / Markéta Maturová – cze
In: Český jazyk a literatura -- ISSN 0009-0786 -- Roč. 67, č. 4 (2016/2017), s.
183-187.
Autorka informuje o možnosti využít texty pro výuku češtiny na základní i střední
škole z elektronické databáze Českého národního korpusu (ČNK). Představuje
uživatelsky velmi přístupnou aplikaci SyD (Synchronní a Diachronní analýza
variant). Aplikace je určena ke zkoumání variant nejen v současném jazyce, ale i
v průběhu jeho historického vývoje. Porovnání vzájemně si konkurujících jevů se
uskutečňuje na základě vybraných dat korpusů ČNK (např. týden-tejden-téden).
Autorka uvádí důvody, pro které je dobré s nástroji pracovat, a ukázky úkolů s
výsledky.
základní škola ; střední škola ; čeština ; výuka ; výukový software ; didaktické
využití počítače ; vyučovací metoda ; forma výuky ; lexikologie ; terminologie ;

didaktika ; inovace ve vzdělávání ; elektronický učební materiál ; analýza ; slovní
zásoba
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/457701
15.
Vzdělávací materiály k animovaným filmům s postavičkou Napo jsou už i v
češtině – cze
In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí -- ISSN
0049-0962 -- Roč. 14, č. 3 (2017), s. 7.
Série on-line animovaných filmů s postavičkou Napo pomáhá přiblížit
problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví žákům základních škol. Všechny tři
výukové moduly obsahují metodické pokyny, instrukce a návrhy konkrétních
činností. K dispozici je modul o značkách Příběh nejlepšího značení, modul O
těle chytře s Napem, který děti seznamuje s důležitostí ochrany kůže a zad, a
poslední modul Napo - lovec nebezpečí, který je určen pro děti od 9-11 let,
seznamuje žáky s prevencí rizik. Jednotlivé díly jsou vyrobeny pomocí počítačové
grafiky. Postavy se nevyjadřují pomocí slov, a jsou tak vhodné pro každého.
Článek odkazuje na webové stránky výukového materiálu.
bezpečnost práce ; vzdělávací program ; animovaný film ; základní škola ;
prevence ; počítačová grafika ; výchova k bezpečnosti ; ochrana zdraví při práci
ABA012
http://katalog.npmk.cz/documents/458248

