
 
 
 

1. 
Čarovná školička : zábavné úkoly pro předškoláky / ilustrovala Ivana 
Maráková" 
Praha : Fragment, 2019 -- 32 nečíslovaných stran -- cze 
 
ISBN 978-80-253-4556-6 
Sign.: III 40210V1 
 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; aktivita ; 
omalovánky ; primární výchova ; výchova a vzdělávání ; vybarvování ; 
obtahování ; kreslení ; úkoly 
Úkoly, které vašemu předškolákovi pomohou rozvinout fantazii a logické 
myšlení. Připraví ho na psaní písmen a číslic a pomůžou mu připravit se 
na to, co ho ve škole čeká. 
https://katalog.npmk.cz/documents/515334 
 
 
2. 
Dyslexie : detektivní úkoly pro malé čtenáře / Marie Černá, Iva 
Strnadová ; ilustrace Milan Starý -- Dotisk 2. vydání 
 
Praha : Fragment, 2020 -- 79 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-4802-4 
Sign.: III 40211V1 
 
pedagogika ; čtení ; čeština ; dyslexie ; Česko ; výchova a vzdělávání 
zvláštních skupin osob ; detektivní příběhy pro děti ; čtení s porozuměním 
; úkoly ; křížovky 
Vaše děti, vnoučata či žáci se stanou bystrými detektivy, kteří luští záhady 
skryté v textech a hrají si s písmenky a slovíčky v celé řadě nápaditých 
cvičení. Čtenář detektiv si hravě poradí s každým textem. 
https://katalog.npmk.cz/documents/515359 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/515334


3. 
Environmentální pokusy pro děti předškolního věku / Zuzana Palková. Výchova 
a vzdělávání prožitkem v lesní mateřské škole / Lucie Zimolová. Didaktické 
pomůcky zaměřené na kognitivní rozvoj u dětí v předškolním věku / Martina 
Balejová 
Svatý Jan pod Skalou : Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, 
2019 -- 159 stran – cze -- Edice:Fragmenta ioannea collecta 
 
ISBN 978-80-907604-9-3 
Sign.: II 117742V1 
život ; příroda ; ochrana životního prostředí ; předškolní dítě ; pedagogika ; 
vývoj dítěte ; kognitivní vývoj ; Česko ; Český kras (Česko) ; environmentální 
výchova a vzdělávání ; školní pokusy ; pozorování přírody ; lesní mateřské školy 
; výchova v přírodě ; zážitková pedagogika ; učební pomůcky ; poznávání ; 
století 21 
Environmentální výchova je takovým druhem výchovy, kde cílem je budovat ve 
společnosti pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. A jedním ze 
způsobů, jak na jedince takto působit, je výukový program zaměřený na školní 
pokusy, prožitky v přírodě a na kognitivní rozvoj dětí předškolního věku. 
https://katalog.npmk.cz/documents/478383 
 
4. 
Hravé kreslení pro holky a kluky : návody krok za krokem : vybarvování, 
dokreslování, spojovačky / illustrations Antonín Šplíchal 
V Praze : Fragment, 2020 -- 32 nečíslovaných stran -- cze 
 
Sign.: III 40204V1 
 
kresba ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; Česko ; umělecká 
řemesla ; primární výchova ; výchova a vzdělávání ; úkoly ; obkreslování ; 
vybarvování ; doplňování 
Čaruj a hraj si s barevnými pastelkami. Nauč se kreslit postavičky nebo 
roztomilá zvířátka. Dobarvuj a vybarvuj obrázky podle své představivosti a 
hotové potom daruj tatínkovi a mamince nebo si je vystav v pokojíčku." 
https://katalog.npmk.cz/documents/515097 
 
5. 
Hravé úkoly pro kluky a holky. Uvolňovačky / illustrations Ivana Maráková, 

Romana Šíchová 

V Praze : Fragment, 2020 -- 32 nečíslovaných stran -- cze 

 

Sign.: III 40205V1 

 

předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; Česko ; primární výchova 

; výchova a vzdělávání ; úkoly ; uvolňovačky ; obkreslování ; doplňování ; 

vybarvování 

Všichni předškoláci se mohou připravit na školu a mít spoustu zábavy. Čeká na 

ně mnoho zábavných úkolů a procvičování. Vybarvovování obrázků totiž rozvíjí 

fantazii, soustředění a představivost a zároveň uvolňuje ruce- a to je výborná 

příprava na psaní písmen a čísel. 

https://katalog.npmk.cz/documents/515098 

https://katalog.npmk.cz/documents/478383
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6. 
Inspirační náměty pro práci učitelek mateřských škol. I. část / Radmila 
Burkovičová, Jana Navrátilová (ed.) -- Vydání: první  
Ostrava : Ostravská univerzita, 2020 -- 242 stran -- cze 
ISBN 978-80-7599-123-2 
Sign.: III 40203V1 
 
předškolní výchova ; učební osnovy ; pedagogické povolání ; pedagogika ; Česko 
; primární výchova ; mateřské školy ; vzdělávací programy ; pro dospělé čtenáře 
; inspirace ; učitelky ; století 21 
Materiál vznikl v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí, který byl řešen na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity ve spolupráci s hlavním řešitelem Pedagogickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci. Aktivity vypracované v didaktických kategoriích pro 
realizaci v pedagogickém terénu mateřských škol. 
https://katalog.npmk.cz/documents/478379 
 
7. 
Krizové situace ve škole : bezpečnostní problematika ve školní praxi / 

Miroslava Kovaříková -- Vydání 1. 

Praha : Grada, 2020 -- 125 stran -- cze 

ISBN 978-80-247-2731-8 

Sign.: II 117746V1 

 

školství ; pedagogika ; prevence ; sociologie ; Česko ; výchova a vzdělávání ; 

krizové situace ; nebezpečné situace ; osobní bezpečnost ; úrazy ; úrazová 

prevence ; prevence (sociální problémy) ; úkoly veřejné správy ; století 21" 

" Často se dozvídáme o případech šikany, násilí a podobného rizikového chování 

ve školním prostředí. Termínem „krizové situace“ v názvu knihy se rozumějí 

ohrožující situace, které vyžadují rychlá, samostatná, a především správná 

rozhodnutí. 

https://katalog.npmk.cz/documents/509089 

 
8. 
Montessori na doma : 80 výukových her, které si můžete vytvořit sami / 
Delphine Gilles Cotteová ; ilustrace: Séverine Cordierová ; překlad Veronika 
Hyklová 
Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2020 -- 192 stran -- cze 
ISBN 978-80-7639-050-8 
Sign.: II 117749V1 
 
předškolní výchova ; pedagogika ; předškolní dítě ; výuka ; Montessori, Maria, ; 
Česko ; primární výchova ; výchova a vzdělávání ; Montessori ; tvořivé hry ; 
praktický život ; aktivity ; pro dospělé čtenáře 
Montessori výchova, a hlavně Montessori pedagogika, je už široko daleko 
známá. Tato knížka vám pomůže vytvořit pěkný Montessori koutek přímo u vás 
doma, a to pomocí snadno dostupných materiálů, které máte kolem sebe. 
Naučte své děti samostatnosti a sebevědomí a spolu s nimi se pobavte u tvoření 
zajímavých her. 
https://katalog.npmk.cz/documents/508662 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/478379
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9. 
Montessori pro (ne)chápavé : 6-12 let / Patricia Spinelli, Geneviève Carbone, 
Marilyne Maugin -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2019 -- 224 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2426-5 
Sign.: II 117756V1 
 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vývoj dítěte ; pedopsychologie ; 
Montessori, Maria, ; svět ; Evropa ; Česko ; výchova a vzdělávání ; osobnostní a 
sociální výchova ; pozorování přírody ; tvořivé hry ; primární výchova ; péče a 
výchova ; metoda Montessori ; pro dospělé čtenáře 
Mezi 6 a 12 lety je dítě zvědavé, kreativní, společenské. Hledá důvody, proč jsou 
věci tak, jak jsou. Jeho touha po vědění je nekonečná. Každý den je 
nepřetržitým sledem podnětných, životně důležitých otázek. Skrze odpovídání 
si na ně si dítě vytváří povědomí o tom, kým je, co má rádo, co cítí. Hledá a 
nachází své místo mezi vrstevníky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/509069 
 
10. 
Montessori pro (ne)chápavé : 0-3 roky / Patricia Spinelli, Geneviève Carbone, 
Marilyne Maugin -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2018 -- 188 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-256-2424-1 
Sign.: II 117755V1 
 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vývoj dítěte ; pedopsychologie ; 
Montessori, Maria, ; svět ; Evropa ; Česko ; primární výchova ; péče a výchova ; 
praktické činnosti ; metoda Montessori 
V období od narození do 3 let věku má otázka duševního vývoje velkou váhu. 
Autor chce vidět ve vašem miminku bytost, jejíž myšlení se formuje, a zavést 
konkrétní způsoby, jak mu usnadnit rozvoj psychiky a potenciálu. 
https://katalog.npmk.cz/documents/509070 
 
11. 
Pasování na školáka / Ivana Novotná, Miroslav Růžek -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2020 -- 143 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-266-1574-3 
Sign.: III 40198V1 
 
předškolní dítě ; předškolní výchova ; čtení ; cvičení ; Česko ; příprava na 
docházku školní ; dovednosti a znalosti ; primární výchova ; školáci ; pasování 
na školáka ; úkoly ; pro čtenáře od 5 let ; století 21 
 Poslední rok ve školce bývá završen slavnostním pasováním dítěte na školáka. 
Je to ocenění jeho přípravy na velký krok, kterým je vstupu do základní školy. Z 
předškoláka se stane školák a k hravým činnostem dítěti přibudou každodenní 
školní povinnosti. Aby se nástup do školy povedl co nejlépe, mělo by být dítě na 
tento krok připraveno předem. 
https://katalog.npmk.cz/documents/511884 
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