
 

 

 

 
 
 
 
1. 
Češství v nás : české školství a jeho vliv na zachování české národní identity 
v Chorvatsku / Andrea Preissová Krejčí, Jitka Stanja Brdar, Jana Kočí 
Praha : Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2020 -- 159 stran -- 
cze 
 
ISBN 978-80-88018-30-8 
Sign.: II 118624V1 
 
menšinová škola ; vzdělávání ; jazyk ; kultura ; zahraničí ; školství ; učitel ; 
sdružení ; Jednota Daruvar (nakladatelství) ; Svaz Čechů v Republice 
Chorvatsko ; Daruvar (Chorvatsko) ; Daruvar (Chorvatsko : oblast) ; češství ; 
vydavatelská činnost ; krajanské spolky a organizace ; krajané ; Češi ; 20. století 
; 19.-20. století 
  
Popisuje založení, rozvoj a konsolidaci českých škol v Chorvatsku. Dále 
popisuje z kvantitativního hlediska stav na školách s výukou českého jazyka/v 
českém jazyce a z hlediska kvality reprodukuje pohled krajanů na české školství 
v Chorvatsku. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519923 
 
 
 
 
 

2. 

Čítanka Boženy Němcové / Vincenc Vávra -- Vydání druhé, přehlédnuté a 
doplněné 
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2021 -- 
307 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-86935-54-6 
Sign.: II 118667V1 
 
česká literatura ; Němcová, Božena, ; spisovatelky ; 19. století 
  
Čítanka je složena ze stati o životě a díle Boženy Němcové a z výboru z jejího 
díla. Obsahuje spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr z 
autorkou sebraných a převyprávěných českých a slovenských pohádek a pověstí, 
výňatky z jejích národopisných a cestopisných obrazů z Čech a Uher, několik 
ukázek z Babičky a z dalších povídek a výběr dopisů korespondovaných 
Veronice Vrbíkové, Janu Helceletovi a Josefu Koliskovi. Výtvarný doprovod 
knihy tvoří práce žáků, kteří se zúčastnili soutěže "Ilustrace pro Boženu N.". 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520375 
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3. 
Digiškolka : metodická příručka pro předškolní vzdělávání : odborná 
metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností 
využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Úroveň 3 / 
kolektiv autorů ; z originálních metodických a pracovních listů Naša škôlka 
přeložila .... Lingea s.r.o. ve spolupráci s odborným týmem společnosti Bakaláři 
software s.r.o. -- První vydání 
Příbram : Bakaláři software, [2021] -- 216 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-908136-2-5 
Sign.: III 40851V1 
 
předškolní výchova ; mateřská škola ; dovednost ; znalost ; elektronický učební 
materiál 
Obsahuje aktivity pro děti ve věku pěti let rozdělené dle různých tematických 
oblastí. Každá kapitola popisuje kromě samotné aktivity, také cíle aktivity, 
klíčové kompetence, dovednosti a schopnosti a přípravu na činnost. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519752 
 
4. 
Digiškolka : metodická příručka pro předškolní vzdělávání : odborná 
metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností 
využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Úroveň 1 / 
kolektiv autorů ; z originálních metodických a pracovních listů Naša škôlka 
přeložila .... Lingea s.r.o. ve spolupráci s odborným týmem společnosti Bakaláři 
software s.r.o. -- První vydání 
Příbram : Bakaláři software, [2021] -- 208 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-908136-0-1 
Sign.: III 40849V1 
předškolní výchova ; mateřská škola ; dovednost ; znalost ; elektronický učební 
materiál ; rozvoj osobnosti ; sociální dovednost ; technická schopnost ; umělecká 
schopnost 
  
Obsahuje aktivity pro děti ve věku tří let rozdělené do různých tematických 
oblastí. Každá kapitola popisuje kromě samotné aktivity, také cíle aktivity, 
klíčové kompetence, dovednosti a schopnosti a přípravu na činnost.  
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519753 
 
 
5. 
Digiškolka : metodická příručka pro předškolní vzdělávání : odborná 
metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností 
využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Emoce / 
kolektiv autorů ; z originálních metodických a pracovních listů Naša škôlka 
přeložila .... Lingea s.r.o. ve spolupráci s odborným týmem společnosti Bakaláři 
software s.r.o. -- První vydání 
Příbram : Bakaláři software, [2021] -- 48 stran – cze 
 
ISBN 978-80-908136-3-2 
Sign.: III 40848V1 
předškolní výchova ; mateřská škola ; dovednost ; znalost ; didaktika ; emoce 
  
Pomáhá řešit problémy se zvládáním některých emocí (strach, smutek, stesk, 
žárlivost, vztek, apod.) či sociálně náročné situace. Také pomáhá rozvíjet emoční 
inteligenci dětí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519754 

https://katalog.npmk.cz/documents/519752
https://katalog.npmk.cz/documents/519753
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6. 
Digiškolka : metodická příručka pro předškolní vzdělávání : odborná 
metodická příručka pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností 
využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Úroveň 2 / 
kolektiv autorů ; z originálních metodických a pracovních listů Naša škôlka 
přeložila .... Lingea s.r.o. ve spolupráci s odborným týmem společnosti Bakaláři 
software s.r.o. -- První vydání 
Příbram : Bakaláři software, [2021] -- 208 stran -- cze 
ISBN 978-80-908136-1-8 
Sign.: III 40850V1 
předškolní výchova ; mateřská škola ; dovednost ; znalost ; elektronický učební 
materiál 
Obsahuje aktivity pro děti ve věku čtyř let rozdělené dle různých tematických 
oblastí (rodina, kamarádi, svět kolem nás, apod.). Každá kapitola popisuje kromě 
samotné aktivity, také cíle aktivity, klíčové kompetence, dovednosti a schopnosti 
a přípravu na činnost. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519755 
 
7. 
Digiškolka : pracovní sešity : praktické materiály pro výchovně-vzdělávací 
činnost v mateřských školách. Úroveň 1. Úroveň 2. Úroveň 3. Emoce / 
kolektiv autorů ; z originálních metodických a pracovních listů Naša škôlka 
přeložila .... Lingea s.r.o. ve spolupráci s odborným týmem společnosti Bakaláři 
software s.r.o. -- První vydání 
Příbram : Bakaláři software, [2021] -- 1 pořadač (94, 94, 145, 20 stran) -- cze 
 
ISBN 978-80-908136-4-9 
Sign.: III 40852V1 
 
předškolní výchova ; mateřská škola ; dovednost ; znalost ; emoce 
  
Pracovní listy jsou rozdělené do čtyř kategorií. Tři kategorie jsou rozděleny dle 
věku (pro děti ve věku od 3 do 5 let). Poslední kategorie obsahuje listy zaměřené 
na téma emoce. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520025 
 
 
8. 
Hry pro rozvíjení sociálních dovedností u dětí 5-12 let / Deborah M. Plummer 
; z anglického originálu Social games skills for children přeložila Barbora 
Maturová -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 183 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1792-3 
Sign.: II 118633V1 
 
sociální dovednost ; výchova dítěte ; hra ; sebeuvědomění ; sebeovládání ; 
představivost ; vcítění ; tolerance ; sociálně psychologické hry ; naslouchání ; 
pozorování ; věk 5-12 
  
První část knihy představuje teoretické a praktické předpoklady k problematice 
sociálních dovedností. Druhou část tvoří popis samotných her. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518598 
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9. 
Kázeň a začínající učitel : faktory ovlivňující kázeň ve výuce začínajících 
učitelů / Tereza Buchtová -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 86 stran, 16 nečíslovaných 
stran -- cze slv 
 
ISBN 978-80-244-5782-6 
Sign.: II 118670V1 
 
škola ; kázeň ; pedagogický výzkum ; začínající učitel ; autorita ; sociální 
prevence ; trest ; odměna ; výzkum ; Česko ; Slovinsko ; problémoví žáci ; 
šetření 
  
Zaměřuje se na kázeň u začínajících učitelů, konkrétně na faktory, které 
ovlivňují kázeň ve výuce. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které znázorňují 
výsledky výzkumného šetření. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519642 
 
 
 
 
10. Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga / Nora Gavendová -- 
1. vydání 
Praha : Grada, 2021 -- 96 stran -- cze 
ISBN 978-80-271-2501-2 
Sign.: II 118635V1 
terapie ; škola ; komunikace ; spolupráce ; zákrok ; žák ; úzkost ; porucha 
chování ; ADHD ; speciální pedagog ; školní psycholog ; kognitivně-
behaviorální terapie ; principy ; nástroje ; sebepoškození 
  
Charakteristiky kognitivně-behaviorální terapie a jejich podobnost s 
pedagogickými principy. Metody a nástroje této terapie doporučené pro 
pedagogy, školní speciální pedagogy a školní psychology. Adekvátní 
komunikace s žáky. Možnosti a limity spolupráce pedagoga s rodiči 
integrovaných žáků. Uplatnění KB přístupů u žáků s psychickými problémy. 
Význam multidisciplinární spolupráce v terapii psychických poruch dětí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/516948 
 
 
11.  
Kurz skupinového kariérového poradenství na školách / Miroslav Vosmik 
Praha : Raabe, Společnost pro kvalitní vzdělávání, [2021] -- 196 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7496-476-3 
Sign.: III 40861V1 
 
profesní poradenství ; volba povolání ; pedagogická diagnostika ; děti školního 
věku 
  
Reflexe kariérového poradenství na školách. Co je a není kariérové poradenství. 
Individuální versus skupinové poradenství. Pravidla a zásady při realizaci 
skupinového poradenství. Design kurzu skupinového poradenství. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520108 
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12. 

Muzikopohádky / Šárka Komárková ; ilustrace Patricie Koubská -- Vydání první 

Praha : Portál, 2021 -- 103 stran -- cze 

ISBN 978-80-262-1729-9 

Sign.: II 118629V1 

předškolní výchova ; hudební výchova ; muzikoterapie ; mateřská škola ; základní škola ; první stupeň ; 
výtvarné práce dětí a mládeže 

  
Kniha spojuje pohádky, písničky, muzikoterapeutické a hudebně vzdělávací hry a postupy výroby hudebních 
nástrojů. Každá pohádka řeší situace, které vychází z dětského prostředí (přátelství, láska, zrada, poslušnost, 
neshody v komunikaci atd.) 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/517020 
 
 
 
 
13. 
Nápadníček : celoroční plán aktivit pro mateřské školy / Marcela Trantinová, 
Marie Bartošová, Petra Dvořáková, Jana Zetková ; ilustrace Patricie Koubská -- 
Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 157 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1795-4 
Sign.: II 118643V1 
předškolní výchova ; osobnost ; sociální výchova ; mateřská škola ; didaktická 
hra 
  
Obsahuje aktivity pro předškolní děti: výtvarné práce, hry s písmenky a textem, 
manipulační stolní hry, hudební aktivity, konstrukční hry, hry na rozvoj pohybu, 
relaxační hry, manuální aktivity, dramatika a práce s pískovničkou. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518590 
 
 
 
 
 
14. 
Poznej s námi sousední státy : zábavné doplňovačky pro malé školáky / Iva 
Nováková ; ilustrovala Iva Nováková -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 63 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1787-9 
Sign.: III 40843V1 
 
vlastivěda ; Evropa střední ; Německo ; Rakousko ; Slovensko ; Polsko ; 
křížovky ; luštění ; kamarádi ; jazyk a kultura ; zvyky a obyčeje ; zajímavosti a 
všeobecnosti ; pro čtenáře od 8 let 
  
Pracovní listy se snaží hravou formou seznámit děti s našimi sousedy. Hlavním 
hrdinou je Jirka Čech a v průběhu luštění, čtení a procházení příručky také 
pomohou jeho kamarádi ze sousedních zemí. Mohou tak dětem představit státní 
symboly, hlavní město, jazyk a jiné zajímavosti. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518602 
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15. 
Průvodce pedagogickou praxí / Jana Slezáková -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 355 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-244-5828-1 
Sign.: III 40858V1 
 
pedagogická praxe ; vysokoškolské studium ; fakulta ; vysoká škola ; akční 
výzkum ; Univerzita Palackého. ; Olomouc (Česko) ; náslechové praxe ; 
asistentská praxe ; BOZP 
  
Popisuje význam, roli a další informace spojené s pedagogickou praxí na 
Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, informace o průběhu a organizaci praxe 
náslechové a praxe asistentské, metodické pokyny, průběh a organizace první a 
druhé souvislé pedagogické praxe a další informace (včetně formulářů) 
související s vykonáváním pedagogických praxí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519643 
 
 
16. 
Psychické procesy při výuce cizích jazyků / Petra Besedová -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2021 -- 280 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-271-3116-7 
Sign.: II 118653V1 
 
jazyková výuka ; cizí jazyk ; didaktika ; hudba ; poznávací schopnost ; učení ; 
pedagogika ; vědecký výzkum 
  
Publikace se věnuje vybraným psychickým procesům a jejich vlivu na nabývání 
cizích jazyků. Kniha se zabývá otázkou, zda jedinci s určitým atributem, jako 
například hudebně nadaní lidé, mají lepší predispozice k učení cizího jazyka. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519849 
 
 
 
 
 
17. 
Rodičovština : jak mluvíme s dětmi... ...a jak s nimi mluvit lépe / Jennifer 
Lehrová ; přeložila Tereza Vlková -- Vydání druhé 
V Praze : Kristián Entertainment : Mladá fronta, 2021 -- 262 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-204-5923-7 
Sign.: II 118620V1 
 
pedopsychologie ; výchova dítěte ; komunikace ; rodiče ; dítě ; autorita ; ocenění 
; pochvala ; manipulace ; interpersonální komunikace ; lidské potřeby 
  
Příručka rozebírá často používané fráze rodičů a navrhuje, jak lépe komunikovat 
s vlastními dětmi. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520225 
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18. 
Sborník referátů z celostátní konference Úkoly pedagogů při rozvíjení 
zdravého životního stylu - I. : [Olomouc 15.-16. listopadu 2000] -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2001 -- 124 s. -- cze 
 
ISBN 80-244-0363-3 
Sign.: II 118676V1 
 
zdravotní výchova ; drogy ; vzdělávání učitelů ; základní škola ; střední škola ; 
syndrom vyhoření ; prevence ; odchylka v chování ; zdravý životní styl 
  
Pojednává o tématech: protidrogová tematika a komunitní plány obcí, úloha 
učitele v podpoře zdraví, možnosti občanské výchovy na ZŠ při výchově 
zdravého životního stylu, chování učitele jako zdroj stresu, prevence syndromu 
vyhoření, mravní nemoci mládeže, syndrom rizikového chování, speciální 
cvičené pro ženy a dívky, zvyšování pohybové aktivity tělesně nezdatných dětí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520485 
 
  
19. 
Síla zvyku : proč děláme, co děláme, a jak to změnit / Charles Duhigg ; 
překlad: Zdeněk Beyer -- 2. vydání 
Brno : BizBooks, 2021 -- 280 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-265-1048-2 
Sign.: II 118623V1 
 
rozvoj osobnosti ; seberealizace ; zvyk ; sociální interakce 
  
Pojednává o osobních zvycích, sociálních zvycích, zvycích úspěšných 
organizací a o tom, jak vytvářet nové zvyky. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/520250 
 
 
 
 
20. 
Šimonovy pracovní listy. 27, Pohádková grafomorika pro malé předškoláky 
/ Irena Novotná -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 59 nečíslovaných stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1793-0 
Sign.: III 40842V1 
předškolní výchova ; grafomotorika ; děti předškolního věku ; kouzelné bytosti ; 
počítání ; cvičení ; pro čtenáře od 4 let 
  
Souborem zábavných úkolů provází děti pohádkové postavy, díky kterým je 
bude plnění úkolů opravdu bavit. Nenásilnou a hravou formou si děti procvičí 
nejen jemnou motoriku, která je pro vstup do první třídy velmi důležitá, ale také 
jednoduché počítání. Děti dále posílí koncentraci, budou rozvíjet svou 
představivost, orientaci, a především pocítí radost při společné práci. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518596 
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21. 
Tipy a triky pro výuku cizích jazyků : inspirace pro všechny jazykáře / Petr 
Hladík -- První vydání 
Praha : Grada Publishing, 2021 -- 127 stran -- cze 
ISBN 978-80-271-3194-5 
Sign.: II 118656V1 
didaktika ; cizí jazyk ; mladší školní věk ; střední školní věk ; starší školní věk ; 
adolescent ; obsah výuky ; cíl výuky ; dospělí 
  
Příručka pro učitele dětí, dospívajících i dospělých. Obsahuje tipy, jak pracovat s 
poslechem, textem, videem či obrázky při výuce cizích jazyků. 
https://katalog.npmk.cz/documents/519805 
 
  
 
 
 
22. 
Třída plná barev : celoroční projekt pro MŠ / Petra Vondrová ; ilustrace 
Patricie Koubská -- Vydání první 
Praha : Portál, 2021 -- 143 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1744-2 
Sign.: II 118638V1 
 
předškolní výchova ; pohybové hry ; tvořivé hry ; příroda ; výtvarné práce ; 
výchova v přírodě ; hry v přírodě ; roční období ; aktivity ; výtvarná činnost 
  
Kniha aktivit pro MŠ zaměřená na celý školní rok nabízí učitelkám mateřských 
škol pestrou škálu různých aktivit: práci s pohádkou, básničkou, písničkou a 
říkadlem (s odkazy na literaturu), výtvarné, pracovní a pohybové činnosti, 
recepty, hudební chvilky, procházky, nebo třeba smysluplné trávení času na 
školní zahradě, a to vše s důrazem na prožitkové učení. Autorka se v knize snaží 
v maximální míře využít přírodu, jako zdroj zábav, výtvarného materiálu, 
prostoru pro pohyb a objevování. Jde o další z řady školních programů, který se 
komplexně věnuje náplni RVP, a to tak, aby to bavilo děti i paní učitelky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516946 
 
  
23. 
Učitelem ve školce : ohlédnutí za školním rokem / Ondřej Koželuh -- Vydání 
první 
Praha : Portál, [2021] -- 125 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-262-1794-7 
Sign.: II 118632V1 
 
mateřská škola ; předškolní výchova ; učitel ; Česko ; praxe ; učitelé mateřských 
škol ; rok ; 21. století 
  
Vtipnou a poutavou formou představuje každodenní život ve školce. Autor nás 
seznámí s podstatnými událostmi a nastíní základní premisy předškolního 
vzdělávání s příklady z dobré praxe, ale i špatné. Jedná se o skutečné příběhy, 
skutečné třídy a jejích dětí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/518587 
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24. 
Vývojová dysfázie : průvodce pro rodiče a další zájemce o tuto 
problematiku / Markéta Doležalová, Michaela Chotěborová -- Vydání první 
V Praze : Pasparta, 2021 -- 87 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-88429-11-1 
Sign.: II 118681V1 
 
porucha řeči ; řečová dovednost ; logopedie ; dítě ; vývoj dítěte ; mateřská škola 
; základní škola ; speciálně pedagogické centrum ; pedagogicko-psychologická 
poradna ; asistent ; logoped ; psycholog ; psychiatr ; lékař ; rozvoj ; porozumění 
; řeč ; akustické vnímání ; vizuální vnímání ; grafomotorika ; dysfázie 
  
Popisuje základní poznatky o vývojové dysfázii (projevy, příčiny vzniku, 
druhy), na koho se mají rodiče dětí s poruchou řeči obrátit (logoped, foniatr, 
dětský neurolog, dětský klinický psycholog, dětský psychiatr, speciálně 
pedagogické centrum, pedagogickou psychologická poradna) a jak probíhají 
jednotlivá vyšetření, tipy a rady pro výchovu a vzdělávání dětí s vývojovou 
dysfázií. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520106 
 
 
 
25. 
Vzácné školní obrazy. Zvířata / autor: Alena Matyášová -- První kritické 
vydání 
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Praha, 
Česko), 2021 -- 63 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-86935-53-9 
Sign.: VI 10309/8/CV1 
 
živočich ; Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského (Praha, 
Česko) ; Praha (Česko) ; ilustrace ; školní obrazy ; muzejní sbírky ; 1851-1935 ; 
19.-20. století 
  
Obrazová publikace představuje unikátní soubor školních závěsných obrazů ze 
sbírek Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Tento svazek obsahuje 
produkci českého knihkupce a nakladatele Karla Janského na téma zoologie. 
https://katalog.npmk.cz/documents/520457 
 
 
 
 
 
26. 
Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ / 
Jitka Panáčová, Jaroslav Beránek -- 1. vydání 
Brno : Masarykova univerzita, 2020 -- 167 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-210-9863-3 
Sign.: III 40856V1 
 
matematika ; logika ; základní škola ; pedagogika ; vzdělávání učitelů ; množiny 
; výroková logika ; binární operace 
  
Příručka pro učitele matematiky na 1. stupni základních škol 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/519940 
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