
 
 

1. 
Ferda v autoškole : aneb Jak opičák k řidičskému průkazu přišel / 
Iva Nováková 
 
[Praha] : BESIP, 2015 -- 40 stran -- cze 
Sign.: III 40857V1 
 
doprava ; bezpečnost ; značky ; autoškola ; cvičení ; pravidla 
silničního provozu 
 
Jedná se o pracovní sešit s aktivitami a úkoly na téma doprava. Dítě 
by mělo nabrat vědomosti, jak se chovat na silnici, aby bylo v 
bezpečí, aby neohrozilo dopravu a ani nikoho dalšího. Také jsou zde 
základní informace o průběhu autoškoly a pravidel automobilové 
dopravy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520385 
 
 
2. 
Grafomotorická cvičení : pro předškoláky / Lenka Košková ; 
ilustrace Miroslav Růžek -- 2. vydání 
Brno : Edika, 2022 -- 64 stran – cze 
 
ISBN 978-80-266-1699-3 
Sign.: III 40877V1 
 
grafomotorika ; děti předškolního věku ; pro čtenáře od 4 let 
 
Pracovní sešit nabízí spoustu práce i zábavy všem dětem, které brzy 
čeká nástup do školy a tam i jejich první školní pero, s nímž začnou 
konečně doopravdy psát! Jednodušší úkoly z této knihy však 
zvládnou i mladší děti, které si při jejich plnění procvičí správné 
držení tužky, uvolněné pohyby rukou a základní manipulaci s 
tužkou. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520674 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/520385
https://katalog.npmk.cz/documents/520674


3. 
Písanka : domácí pracovní sešit : zábavné procvičování / Michaela 
Bečková -- 4. vydání 
Říčany : Sun, 2019 -- 71 stran – cze 
 
ISBN 978-80-7567-462-3 
Sign.: II 118680V1 
 
psaní ; grafomotorika ; abeceda ; logické myšlení ; ročník 1 
Cvičení se zaměřují na nácvik psaní, držení tužky, uvolňování ruky a 
rozvoj logického myšlení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520166 
 
 
4. 
A practical guide to creative writing in schools : seven creative 
writing projects for ages 8-14 / Fiona Clark -- 
First published 
London ; New York : Routledge, 2021 -- 162 stran -- eng 
ISBN 978-0-367-56264-9 
 
Sign.: III 40864V1 
 
písemná práce ; tvůrčí psaní ; tvůrčí činnosti ; psaní ; základní škola 
první stupeň ; druhý stupeň ; angličtina ; sloh ; cvičení ; věk 8-14 
 
Pracovní sešit a příručka pro učitele nabízí cvičení na kreativní psaní 
pro děti od 8 do 14 let. Rozebírá konkrétní literární žánr či styl: 
poezie, autobiografie, detektivní povídky, gotické povídky, drama, 
školní noviny, próza. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

https://katalog.npmk.cz/documents/520166
https://katalog.npmk.cz/documents/520405

