
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
1. 
Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 : doplňkové materiály k 
učebnicím Čeština expres a Česky krok za krokem / Zdena Malá -- 1. 
vydání 
Praha : Akropolis, 2019 -- 192 stran -- cze 
ISBN 978-80-7470-260-0 
Sign.: III 40098V1 
Edice:Czech step by step (Akropolis) 
 
čeština ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; jazykové hry ; jazyková úroveň A1 
Více než 60 her a jejich variant a osvojovacích aktivit k procvičení slovní 
zásoby a gramatických struktur českého jazyka pro cizince na jazykové 
úrovni A1. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477797 
 
2. 
Pracovní sešit : slabikář se Čtyřlístkem / Věra Janáková, Petra Jurčová ; 
ilustrace Jaroslav Němeček 
Brno : Edika, 2020 -- 60 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1546-0 
Sign.: III 40115V1 
 
čeština ; psaní ; čtení ; základní škola ; vyučovací metoda ; genetická 
metoda ; velká písmena ; ročník 1 
Pracovní sešit navazuje na Slabikář se Čtyřlístkem. Pomáhá k rozvoji 
čtenářských dovedností dětí. Ke každému písmenu abecedy zde najdete 
různé aktivity a texty, které se dají využít i v dalších předmětech - například 
v etické výchově či prvouce. Obsahuje doložku MŠMT. 
https://katalog.npmk.cz/documents/478004 
 
 
3. 
Slabikář se Čtyřlístkem / napsala Lenka Syrová ; nakreslil Jaroslav 
Němeček -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2020 -- 120 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1530-9 
Sign.: III 40116V1 
 
čeština ; slabikář ; čtení ; ročník 1 ; genetická metoda 
Slabikář kombinující genetickou (hláskovou) a analyticko-syntetickou 
(slabikovou) metodu. Slabikář je doplněn oblíbenými ilustracemi autora 
postaviček Čtyřlístku Jaroslava Němečka. 
https://katalog.npmk.cz/documents/478006 
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4. 
Testy 2020 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ / autorské zpracování: Petra 
Adámková, Šárka Dohnalová, lena Hejduková, Lenka Hofírková, Martina 
Jirčíková, Lenka Weiglhoferová -- Vydání první 
Brno : Didaktis, [2019] -- 144, ii stran -- cze 
ISBN 978-80-7358-318-7 
Sign.: III 40100V1 
 
čeština ; učivo ; základní škola ; přijímací zkouška ; střední škola 
Připrava na jednotné příjímací zkoušky na střední školy. Zájemci najdou 
systematické procvičování jednotlivých tematických celků, řešení úloh, 180 
testovacích úloh, ze všech 7 tematických celků, 10 cvičných didaktických testů, 
sada záznamových archů a klíč. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477801 
 
 
5. 
Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ / autorské zpracování: Hana 
Hedbávná, Hana Lišková, Ivana Ondráčková, Běla Vobecká -- Vydání první 
Brno : Didaktis, [2019] -- 123, iv strany -- cze 
ISBN 978-80-7358-319-4 
Sign.: III 40099V1 
 
matematika ; učivo ; základní škola ; přijímací zkouška ; střední škola 
Příprava na jednotné příjímací zkoušky na střední školy. Procvičování 
jednotlivých tematických celků, řešení úloh, 220 testových úloh, ze všech 4 
tematických celků, 10 cvičných didaktických testů, sada záznamových archů a 
klíč. 
https://katalog.npmk.cz/documents/477800 
 
 
6. 
Základy latiny pro sbormistry / Vít Náměstek 
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019 -- 155 stran, 18 
nečíslovaných stran obrazových příloh -- cze lat 
ISBN 978-80-7603-068-8 
Sign.: III 40096V1 
 
latina ; sborový zpěv ; terminologie 
Skripta jsou pracovním textem pro potřeby předmětu "Latina pro sbormistry", 
zavedeném na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK. Skládají se 
ze dvou částí po dvanácti lekcích. První část se věnuje základům latinské 
gramatiky a druhá část je textová. 
 https://katalog.npmk.cz/documents/4777877. 
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