
 
 
1. 
Česká slova : poznáte, která neznáte? / Jana Jelínková -- První vydání 
Praha : Powerprint, 2021 -- 78 stran -- cze 
ISBN 978-80-7568-379-3 
Sign.: II 118275V1 
vzdělávání dospělých ; čeština ; slovní zásoba ; lexikologie ; sémantika ; testy ;  
Cestujeme po světě, učíme se cizí jazyky a komunikujeme s cizinci. Rozumíme 
však svému rodnému jazyku? Dnešní středoškoláky mnohé starší české výrazy 
často zaskočí. Zkuste si otestovat své znalosti českých slov a budete příjemně 
překvapeni, jak barvitá čeština je a jak málo z ní běžně využíváme. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517882 /  
 
2.  
Efektivní porady : jak si poradit s poradou nejen ve školství / Irena Trojanová, 
Zuzana Svobodová 
Praha : Wolters Kluwer, 2020 -- viii, 134 stran -- cze 
ISBN 978-80-7598-939-0 
Sign.: II 118261V1 
vzdělávání učitelů ; řízení ; řízení školy ; manažerská komunikace ; pracovní 
porady ; příprava ; reflexe ; pedagogické rady ; management školy 
Efektivní porady představují ve škole výtečný manažerský nástroj pro vedení lidí 
a následně i cestu pro posun celé organizace. O tom, jak takové porady 
připravit, realizovat a reflektovat, se dočtete uvnitř. Publikace obsahuje popis 
jednotlivých druhů porad včetně jejich konkrétních příkladů a podrobně se 
věnuje specifickým poradám ve školách. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517837 
 
3. 
Hry se zemí vzduchem, ohněm a vodou : živly v lesní škol(c)e / Jane Worroll ; 
ilustrace Peter Houghton ; přeložil: Vojtěch Ettler -- 1. vydání 
Brno : Nakladatelství Kazda, 2021 -- 176 stran -- cze 
ISBN 978-80-7670-028-4 
Sign.: II 118296V1 
výchova dítěte ; vzdělávání ; příroda ; tvořivost ; výtvarná výchova ; lesní školka 
; pozorování přírody ; hry v přírodě ; výchova v přírodě ; lesní pedagogika ; 
výtvarné práce z přírodních materiálů ; praktické činnosti  
Praktická příručka pro rodiče a učitele, jak dostat děti ven a naučit je poznávat 
přírodu. Hry, zálesácké a ruční aktivity jsou založeny na využití čtyř základních 
přírodních živlů. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517981 
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4.  
Jak přichází jaro : náměty pro práci s předškolními a mladšími školními dětmi 
/ Jana Čapková -- 1. vydání 
Lomnice n.P. : Budík, 2019 -- 137 stran -- cze 
ISBN 978-80-906023-3-5 
Sign.: II 118255V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; základní škola ; mateřská škola ; výchova 
dítěte ; vzdělávání ; školní děti ; hudebně-pohybové hry ; roční období ; jaro ; 
písně ; říkadla ; dětské hry 
  
Sborník námětů pro práci s předškolními a mladšími školními dětmi. Je zaměřen 
na hry a činnosti dětí na jaře a přináší navíc další praktické náměty pro 
vzdělávací programy v MŠ, školních klubech a družinách. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517131 
 
 
 
5.  
Jak se kluci a holky učili říkat L, ĎŤŇ, SZC, ŠŽČ, Ra Ř : logopedie pro děti od 4 
do 7 let / Bohdana Pávková ; ilustrace: Richard Šmerha -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 64 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1651-1 
Sign.: III 40511V1 
předškolní dítě ; předškolní výchova ; řeč ; porucha řeči ; výslovnost ; logopedie 
; výchova dítěte ; metodika ; souhlásky ; vyvozování písmen 
  
Publikace je určena dětem, které mají problémy s výslovností některých 
souhlásek. Děti si formou slovních hříček připomenou, jak se učily jednotlivé 
hlásky vyslovovat a užívat v řeči. Je to nástin metodiky vyvozování, upevňování 
a včleňování hlásek do plynulé řeči. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518264 
 
 
 
6.  
Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl, Fonetické / Svatava Škodová a Markéta 
Lisá 
Praha : Wolters Kluwer, 2020 -- 60 stran -- cze 
ISBN 978-80-7598-504-0 
Sign.: III 40507/1V1 
výchova ; vzdělávání ; didaktika ; čeština ; základní škola ; gramatika ; fonetika 
  
Publikace obsahuje soubor her pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je 
zaměřena na děti mladšího školního věku. Tyto hry jim otevírají možnosti 
"konfrontace" jazykových významů a struktur a mnohonásobného opakování. 
Tento díl je zaměřen na fonetiku. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517093 
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7.  
Jazykové hry pro malé školáky. 2. díl, Lexikální a gramatické / Svatava Škodová 
a Markéta Lisá -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2020 -- Strana 63-131 -- cze 
ISBN 978-80-7598-504-0 
Sign.: III 40507/2V1 
čeština ; výchova ; vzdělávání ; základní škola ; lexikologie ; gramatika ; jazykové 
hry ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1-4 
  
Publikace je souborem her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je 
zaměřena na děti mladšího školního věku, kteří herní aktivity v jazykovém 
vyučování potřebují nejvíce. Tyto hry jim otevírají možnosti "konfrontace" 
jazykových významů i struktur a mnohonásobného opakování. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517095 
 
 
8.  
Kam dál? : ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami / Jaromír Maštalíř -- 1. vydání 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021 -- 297 stran -- cze 
ISBN 978-80-244-5953-0 
Sign.: II 118277V1 
výchova ; vzdělávání učitelů ; speciální vzdělávací potřeby ; poradenství ; 
sociální pedagogika ; děti se zdravotním postižením ; sociální služby ; 
sociálněpedagogický výzkum 
  
Kniha se zaměřuje na specifické téma, které je orientované hlavně na žáky s 
mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného 
vzdělávání. Toto téma se považuje za nedostatečně probádané, protože mu 
nebyla (a stále není) ve zdejších podmínkách věnována potřebná pozornost. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518099 
 
 
9.  
Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením / Pavlína Šumníková, 
Petr Kopečný 
Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2021 -- 94 stran -- cze 
ISBN 978-80-7603-243-9 
Sign.: II 118278V1 
výchova ; vzdělávání učitelů ; zrakově postižený ; sociální komunikace ; sociální 
pedagogika ; děti se zrakovým postižením ; komunikační dovednosti ; řečové 
dovednosti 
  
Do škol dnes přichází stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP). Může se jednat o děti, které již mají určitou diagnózou stanovenou, ale i 
o ty, kteří ji (ještě) nemají. Kvůli jejich "nestandardnímu" chování je třeba s nimi 
individuálně pracovat. Pedagogičtí pracovníci již většinou vědí, jak v takových 
případech postupovat. Někdy se ale může jednat o první zkušenost s takovým 
žákem... 
https://katalog.npmk.cz/documents/517870 
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10.  
Logopedické deskové hry : procvičujeme hlásky R, Ř, L, C, S, Z, Č, Š, Ž / napsala 
Ivana Novotná ; ilustroval Miroslav Růžek -- 2. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- nečíslované desky -- cze 
ISBN 978-80-266-1633-7 
Sign.: VIII 159V1 
logopedie ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; výchova dítěte ; vzdělávání ; 
speciální pedagogika ; čeština ; výslovnost ; vyvozování písmen ; logopedické 
hry 
  
Štědře ilustrovaná publikace, která je určena především dětem předškolního a 
mladšího školního věku. Mohou ji však využívat rodiče a také učitelé a 
vychovatelé v mateřských a základních školách i speciální pedagogové. Je 
určena k procvičování výslovnosti (již vyvozených) hlásek netradiční zábavnou 
formou. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518265 
 
 
 
11.  
Logopedické karty k vyvozování hlásek 
Praha : V lavici s. r. o., 2020 -- 23 volných nečíslovaných listů -- cze 
Sign.: I 34794V1 
výchova dítěte ; logopedie ; vzdělávání ; řečová dovednost ; výslovnost ; čeština 
; hlásky 
  
Logopedické karty určené k odvozování hlásek. Určeno pro učitele, žáky i jejich 
rodiče. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518331 
 
 
 
 
 
12.  
Logopedíme : zábavné hry k procvičování výslovnosti hlásek C, S a Z / Petra 
Laura Maxová ; ilustrovala Vendula Hegerová -- První vydání 
Praha : Petra Laura Maxová, 2021 -- 86 stran -- cze 
ISBN 978-80-907591-1-4 
Sign.: III 40515V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; logopedie ; grafomotorika ; vzdělávání ; 
řečové dovednosti ; souhlásky 
  
Pracovní knížka má zpestřit logopedická cvičení a obohatit je o kreativitu, 
zábavu a radost. Obsahuje zábavné hry a soustředí se na procvičování 
výslovnosti souhlásek C, S a Z. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517990 
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13.  
Máma na3 / Karol Tišerová ; ilustrovala Rumělka -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2021 -- 167 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-3689-8 
Sign.: II 118273V1 
těhotenství ; vzdělávání dospělých ; rodičovská role ; plánované rodičovství ; 
výchova dítěte ; narození ; Tišerová, Karol ; mateřství ; rodičovství ; raná péče o 
dítě 
Autorčin velmi otevřený příběh o její cestě trojnásobným mateřstvím. Od 
plánování těhotenství až po nástup dětí do školky. I po třetí to může být jako 
poprvé, a ne vždy jde všechno hladce. Žádná cesta mateřstvím není špatná a 
navíc jich existuje docela velké množství. Stačí si jen vybrat, po které se vydáte 
nebo zkuste jednu. Když to nevyjde, klidně přejdete na další. Hlavní je, aby ta 
zvolená cesta vyhovovala vašemu děťátku, jeho tatínkovi i vám samotným. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518266 
 
 
14.  
Montessori doma : od myšlenek k činům. 9-12 let / Nathalie Petit ; ilustrace 
Pauline Amelin ; překlad Adéla Poláková -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 62 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2709-9 
Sign.: I 34793V1 
výchova dítěte ; adolescent ; pedopsychologie ; vývoj dítěte ; rodinná výchova ; 
vzdělávání rodičů ; vzdělávání učitelů ; reformní pedagogika ; Montessori, 
Maria, ; metoda Montessori ; osobnostní a sociální výchova ; věk 9-12 
  
O věkové kategorii dětí od 9 do 12 let se málo mluví a píše. Právě tato skupina 
však vyvolává nejvíce otázek. Příručka vám poradí, jak sladit potřeby dítěte 
(které už ale není tak úplně dítětem) s vašimi potřebami a jak ho doprovázet na 
"cestě" k dospívání, aby si přirozeně našlo své "místo" ve světě. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517992 
 
 
15. 
Montessori doma : od myšlenek k činům / Nathalie Petit ; ilustrace Virginie 
Maillard ; překlad Adéla Poláková -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 62 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2854-6 
Sign.: I 34792V1 
předškolní výchova ; výchova dítěte ; předškolní dítě ; pedopsychologie ; vývoj 
dítěte ; vzdělávání rodičů ; Montessori, Maria, ; děti školního věku ; osobnostní 
a sociální výchova ; metoda Montessori ; věk 6-9 
  
V šesti letech se již dítě aktivně podílí na svém životě. Zažívá svá první přátelství, 
stává se empatickým a velmi společenským. Učí se počítat, číst a psát první 
slova. Tyto základní dovednosti může využít nejen během školní docházky, ale i 
v osobním životě po škole. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517994a  
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16.  
Montessori doma : od myšlenek k činům. 0-3 roky / Nathalie Petit ; ilustrace 
Virginie Maillard ; překlad Zuzana Klimošová -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 60 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2612-2 
Sign.: I 34791V1 
předškolní výchova ; výchova dítěte ; vývoj dítěte ; pedopsychologie ; 
Montessori, Maria, ; školní děti ; osobnostní a sociální výchova ; metoda 
Montessori ; věk 0-3 
  
Kniha ukazuje univerzálnost přístupu Montessori, který si mohou ve svých 
domovech osvojit všichni rodiče- bez jakýchkoliv finančních výdajů. Čtenáři zde 
naleznou základní principy této metody, které jsou vyjádřené prostřednictvím 
(četných) ukázek praktických příkladů přizpůsobených pokrokům dítěte. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517993 
 
 
 
17.  
Možná to jde i jinak : teorie a metody v sociální práci / Petr Fabián -- Vydání 
první 
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021 -- 172 stran -- cze 
ISBN 978-80-7560-368-5 
Sign.: II 118279V1 
sociologie ; sociální práce ; teorie ; metodika ; dějiny ; výchova ; vzdělávání 
dospělých ; rodina ; pravidla ; sociální pracovníci ; komunita 
  
Cílem publikace je nabídnout rozsáhlejší informace o teoriích a metodách 
sociální práce a tuto problematiku veřejnosti přiblížit. Dále umožňuje nabídnout 
nové (a zajímavé) pohledy na sociální práci a její umístění v kontextu sociální 
politiky. Také v kontextu života jednotlivců, rodin a komunit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518101 
 
  
 
 
18.  
Můj pracovní sešit. Kreslení / přeložila Kateřina Čedíková -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2021 -- 80 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2888-1 
Sign.: III 40514V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; výtvarná výchova ; grafomotorika ; 
obrázky ; zvířata ; obkreslování ; věk 3-5 ; pro čtenáře od 3 let 
  
Tento sešit navazuje na pracovní sešit Vybarvování a jeho záměrem je naučit 
dítě kreslit jednoduché předměty či zvířata a lépe si tak osvojit správné držení 
tužky. Každé cvičení dítěti postupně ve čtyřech krocích ukáže, jak vytvořit daný 
obrázek. Dítě nejprve každý z obrázků krok za krokem obkreslí a poté si bude 
moci obrázek nakreslit úplně samo. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517997 

https://katalog.npmk.cz/documents/517993
https://katalog.npmk.cz/documents/518101
https://katalog.npmk.cz/documents/517997


19.  
Můj pracovní sešit. Úžasné spojování / přeložila Kateřina Čedíková -- První 
české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 78 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2889-8 
Sign.: III 40524V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; výtvarná výchova ; grafomotorika ; 
spojovačky ; kreslení ; věk 2-4 ; pro čtenáře od 2 let 
  
Pracovní sešit je určen dětem, které poprvé berou do ruky tužku a neumějí 
ještě kreslit čáry, protože nemají pevně zafixováno správné držení tužky. Sešit 
jim spojováním bodů pomůže se postupně zlepšovat v kreslení čar a upevňovat 
správné psací návyky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517995 
 
 
 
20. 
Můj pracovní sešit. Úžasná bludiště / přeložila Kateřina Čedíková -- První české 
vydání 
Praha : Svojtka & Co, 2021 -- 80 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2887-4 
Sign.: III 40523V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; výtvarná výchova ; 
bludiště a labyrinty (hry) ; kreslení ; věk 4-6 ; pro čtenáře od 4 let 
  
Pokud dítě zdárně zvládlo pracovní sešity Snadná bludiště a Bludiště, tento sešit 
na ně navazuje. Uvnitř dítě může ještě více procvičovat správný úchop tužky, 
jemné motorické schopnosti, koncentraci a prostorové uvažování.  To vše při 
procházení stále složitějšími bludišti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517996 
 
  
21. 
Můj velký sešit Montessori. Objevuj přírodu / překlad Adéla Poláková -- První 
české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 135 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2804-1 
Sign.: III 40516V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vzdělávání ; přírodní vědy ; všeobecné 
znalosti ; příroda ; metoda Montessori ; vesmír ; vystřihovánky ; pro čtenáře od 
4 let 
  
Pracovní sešit je postavený na principech Montessori je určený hlavně dětem 
od 5 let. Nabízí mnoho různorodých vzdělávacích aktivit, se kterými děti mohou 
objevovat vědecké postupy a přírodní zákony. Sešit je rozdělený na část o 
vesmíru a na část o životě na Zemi. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517998 
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22.  
Než půjdu do školy / text: Michaela Bečková a Kateřina Petrošová -- 5. vydání 
Říčany : Sun, 2020 -- 190 stran -- cze 
ISBN 978-80-7567-720-4 
Sign.: III 40505V1 
předškolní dítě ; předškolní výchova ; grafomotorika ; psaní ; počítání ; logika ; 
výchova dítěte ; vzdělávání ; dovednosti a znalosti ; pro čtenáře od 4 let 
  
V této cvičebnici si budoucí školáci procvičí zábavnou formou vše, co je 
potřebné pro úspěšné zvládnutí prvního školního roku. Hravé cvičení a úkoly 
naučí základům počtů, psaní i logiky. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516361 
 
 
 
 
 
23.  
Oromotorické karty 
Praha : V lavici s. r. o., 2020 -- 19 volných nečíslovaných listů -- cze 
Sign.: I 34795V1 
výchova dítěte ; logopedie ; vzdělávání ; řečová dovednost ; výslovnost ; čeština 
; oromotorika ; karty 
  
Karty, které mají pomáhat s prováděním oromotorických cviků. Určeno pro 
učitele, žáky i jejich rodiče. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518332 
 
 
 
 
 
24.  
Počítání soba Boba : cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického 
myšlení. 2. díl / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 4. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- 64 stran -- cze 
ISBN 978-80-266-1648-1 
Sign.: III 40509V1 
předškolní dítě ; předškolní výchova ; matematika ; počítání ; logické myšlení ; 
výchova dítěte ; vzdělávání ; matematické schopnosti ; matematické hry 
  
Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a k 
prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky. Rozvíjí matematické 
"nadání" a přemýšlení. Při práci s knihou jsou budovány základní matematické 
pojmy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518243 
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25.  
Předškoláci : pracovní sešit. Procvičujeme / Michaela Bečková -- 8. vydání 
Říčany : Sun, 2021 -- 69 stran -- cze 
ISBN 978-80-7371-850-3 
Sign.: II 118256V1 
předškolní dítě ; grafomotorika ; předškolní výchova ; myšlení ; výchova dítěte ; 
vzdělávání ; mateřská škola ; počítání ; rozvoj myšlení ; procvičování ; příprava 
na školu 
  
Sešit je určen všem budoucím prvňáčkům, kteří se díky němu mohou lépe 
připravit na zápis. Je také vhodný pro žáky prvních tříd, kteří si chtějí zopakovat 
učivo. Děti si procvičí jemnou motoriku a logické myšlení. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518185 
  
 
 
26. 
Předškoláci : domácí pracovní sešit : příprava k zápisu do školy / text: Kateřina 
Petrošová -- 4. vydání 
Říčany : Sun, 2019 -- 71 stran -- cze 
ISBN 978-80-7567-461-6 
Sign.: II 118257V1 
předškolní dítě ; grafomotorika ; předškolní výchova ; myšlení ; výchova dítěte ; 
vzdělávání ; rozvoj myšlení ; řečové dovednosti 
Pracovní sešit je koncipován jako "zkouška" školní zralosti před tím, než půjdete 
s dítětem na zápis do první třídy. Úkoly jsou velmi různorodé a některé  i 
náročnější, ale to by neměl být pro dnešní předškoláky žádný problém. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517424 
 
 
 
 
 
27. 
Předškolák školákem : příprava na počítání / autorka: Kristýna Krejčová, Hana 
Nádvorníková, Jana Pechancová ; ilustrace: Marie Kohoutová -- 1. vydání 
Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., 2021 -- 72 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-466-4 
Sign.: III 40517V1 
předškolní výchova ; vzdělávání ; předškolní dítě ; matematika ; pozornost ; 
vizuální vnímání ; pro čtenáře od 4 let ; matematická pregramotnost ; rozvoj 
pozornosti 
  
Aktivity a činnosti v tomto pracovním sešitu rozvíjejí (před)matematické 
schopnosti dítěte v předškolním a mladším školním věku. Ty jsou základem pro 
získání dovedností, jako je počítání. 72 hravých pracovních listů by dítě mělo 
motivovat k rozvoji předmatematického myšlení. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518021 
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28.  
Předškolák školákem. Rozvoj pozornosti a orientace / autorka: Věra Gošová ; 
ilustrace: Veronika Nádeníčková -- 1. vydání 
Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., 2021 -- 72 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-461-9 
Sign.: III 40518V1 
předškolní výchova ; vzdělávání ; pozornost ; paměť ; předškolní dítě ; přípravný 
ročník ; rozvoj pozornosti ; pro čtenáře od 4 let 
  
Aktivity a činnosti (uvedené uvnitř sešitu) rozvíjejí schopnost soustředit se u 
dětí v předškolním a mladším školním věku. Ta je nejdůležitějším předpokladem 
k dobrému učení, zapamatování, řešení problémů a dalších aktivit potřebných 
(nejen) ke zdárnému zvládnutí základní školy. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518022 
 
 
 
29. 
Příprava do školky. Kreslení / přeložila Kateřina Čedíková ; odpovědná 
redaktorka Pavlína Uhrová -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 62 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2886-7 
Sign.: III 40519V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vzdělávání ; grafomotorika ; bludiště a 
labyrinty (hry) ; věk 4-5 
  
Zde dítě rozvíjí prostorové vnímání a procvičuje si schopnost ovládat tužku. 
Nejprve bude kreslit cestu rozmanitými bludišti podle vyznačeného směru. 
Postupně, jak bude dítě při práci s tužkou stále obratnější, bude pracovat již na 
složitějších bludištích. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518025 
 
 
30. 
Příprava do školky. Matematika / přeložila Kateřina Čedíková ; odpovědná 
redaktorka Pavlína Uhrová -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co, 2021 -- 62 stran -- cze 
ISBN 978-80-256-2885-0 
Sign.: III 40520V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vzdělávání ; počítání ; grafomotorika ; 
čísla ; číslice ; spojovačky ; věk 4-5 
  
Cílem pracovního sešitu je připravit dítě na jednoduché matematické 
dovednosti. Dítě se nejprve bude učit, jak jdou čísla za sebou od 1 do 30 a 
potom si bude zkoušet daná čísla psát a nakonec bude schopné čísla samo 
počítat i řadit. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518026 
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31.  
Příprava do školky. Stříhání / přeložila Kateřina Čedíková ; odpovědná 
redaktorka Pavlína Uhrová -- První české vydání 
Praha : Svojtka & Co, 2021 -- 31 listů -- cze 
ISBN 978-80-256-2884-3 
Sign.: III 40521V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; výtvarná výchova ; vzdělávání ; výtvarné 
práce z papíru ; vystřihovánky ; věk 4-5 
  
Nůžky patří mezi první nástroje, které dítě používá a se kterým se setká 
nejpozději ve školce. Proto je důležité naučit ho, jak nůžky správně držet a 
bezpečně s nimi zacházet. Pracovní sešit pomůže dětem naučit se stříhat podle 
rovných a zakřivených čar. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518027 
 
 
32.  
Roční období : pracovní sešit předškoláka / Ivana Novorná ; ilustroval: Miroslav 
Růžek -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2021 -- nečíslované strany -- cze 
ISBN 978-80-266-1654-2 
Sign.: III 40510V1 
výchova dítěte ; vzdělávání ; předškolní dítě ; předškolní výchova ; pro čtenáře 
od 4 let ; roční období ; kreslení ; zábavné úkoly 
  
Pracovní sešit je určený dětem, které se připravují na vstup do první třídy. 
Najdete zde soubor cvičení zaměřených na rozvoj schopností a dovedností, 
které děti potřebují. Úkoly jsou zábavné a spojené s ročními obdobími a jsou 
doplněny řadou názorných a zábavných obrázků. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518244 
 
 
 
 
33.  
Říkačky pro chytré hlavičky : aktivní říkanky pro zvídavé děti nejlépe ve věku 
2-5 let / autorky: Jana Martincová, Věra Tautová ; ilustrovala: Petra Kubáčková -
- 3. vydání 
Brno : Babyonline, s.r.o., 2021 -- 119 stran -- cze 
ISBN 978-80-907132-8-4 
Sign.: II 118294V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; vzdělávání ; říkadla ; 
pexesa 
  
Interaktivní knížka říkanek pro děti od 0 do 8 let, které s dětmi cvičí, kresl a učí 
je zdravému životu. Také bezpečnému a slušnému chování a o světě kolem nás. 
Knížka je praktická s kroužkovou vazbou. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518028 
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34.  
Sociálna pedagogika : prieniky a rozhrania medzi sociálnou pedagogikou a 
sociálnou prácou / Branislav Malík -- Prvé vydanie 
Bratislava : IRIS, 2019 -- 204 stran -- slo 
ISBN 978-80-8200-054-5 
Sign.: II 118258V1 
pedagogika ; sociální pedagogika ; pedagogická sociologie ; sociální práce ; 
výchova ; vzdělávání ; vysoká škola ; učivo vysokých škol ; pojednání 
  
Text publikace je rozvržen do tří tematických částí. První dvě jsou teoretické a 
ta třetí má charakter aplikace. Cílem je ohraničení tematického a 
kompetenčního pole sociální pedagogiky. Autor navázal na vědecký přínos a 
znalostní bázi, kterou do "precizování" předmětu sociální pedagogiky (v českém 
i slovenském prostředí) vnesly uznávané "autority". 
https://katalog.npmk.cz/documents/516711 
 
 
 
35. 
Školák s SVP : pozornost a hravá cvičení / autorky: Věra Gošová ; ilustrace: 
Veronika Nádeníčková -- 1. vydání 
Praha : Raabe, 2021 -- 72 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-460-2 
Sign.: III 40512V1 
speciální vzdělávací potřeby ; děti školního věku ; výuka ; vzdělávání ; pozornost 
; rozvoj pozornosti ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1-3 
 Kniha je připravená "na míru" dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 
které mají potíže se zvládnutím pozornosti a orientace. Je určena pro děti 1. až 
3. tříd ZŠ a pro jejich učitele. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517435 
 
 
 
36. 
Školák s SVP. Čtení a hravá cvičení / autorky: Věra Gošová, Šárka Veselá ; 
ilustrace: Veronika Nádeníčková -- 1. vydání 
Praha : Raabe, 2021 -- 72 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-458-9 
Sign.: III 40513V1 
čtení ; výchova dítěte ; psaní ; čeština ; děti školního věku ; speciální vzdělávací 
potřeby ; tvořivost ; aktivity ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1-3 
  
Aktivity a činnosti jsou připravené na míru dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami, které mají potíže se zvládnutím techniky čtení a s porozuměním 
čtenému.Je určena nejen dětem 1. až 3. tříd, ale i těm, které se čtením a psaním 
teprve začínají. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517436 
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37. 
Tvořivé aktivity pro děti : kniha plná zábavy, poznávání a tvoření... : kreslení, 
poznávání, počítání, šikovné ruce, zábavný mix -- 1. vydání 
Praha : Taktik International, s.r.o., 2021 -- 148 stran -- cze 
ISBN 978-80-7563-342-2 
Sign.: III 40522V1 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; vzdělávání ; grafomotorika ; tvořivost ; 
počítání ; výtvarná výchova ; dovednosti a znalosti ; poznávání ; šikovnost 
  
Kniha je pomocníkem pro rozvoj praktických a kognitivních zručností dětí 
předškolního věku. Tedy jejich jemné motoriky, přirozené zvědavosti, fantazie a 
chuti objevovat. Obsahuje mnoho inspirace pro hravé vzdělávání a smysluplné 
trávení volného času v pohodlí domova. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518034 
 
 
  
38. 
Úspěch pro každého žáka : rozhovory / Silvie Pýchová ; odpovědná redaktorka 
Dagmar Findová 
Praha : Wolters Kluwer, 2020 -- 95 stran -- cze 
ISBN 978-80-7598-929-1 
Sign.: II 118263V1 
výchova ; vzdělávání ; škola ; učitel ; vzdělávání učitelů ; školská politika ; 
diskuse ; učitelé a žáci ; rozhovory 
  
Doba se průběžně "mění" a o vzdělávání mluví dnes hodně lidí. Mnohé 
komentáře pod články se vzdělávací tematikou však nejsou kvalitními a věcnými 
příspěvky do diskuse, ale mají spíše podobu osobních urážek a emočních výlevů 
(diskusní "žumpa"). Vést diskusi je totiž složité a týká se to i vedení rozhovorů. 
Tato publikace by to mohla usnadnit... 
https://katalog.npmk.cz/documents/517838 
 
  
39. 
Úspěšná paměť / Michaela Karsten, Günther Karsten ; předmluva: František 
Koukolík -- 2. vydání 
V Brně : BizBooks, 2021 -- 184 stran -- cze 
ISBN 978-80-265-0992-9 
Sign.: II 118266V1 
vzdělávání dospělých ; paměť ; mozek ; paměťové zařízení ; trénink paměti ; 
krátkodobá paměť ; dlouhodobá paměť ; mnemotechniky ; zapomínání ; 
procvičování ; testy 
  
Jsou lidé s výbornou pamětí "hříčkou přírody", nebo jde o kombinaci talentu od 
Boha a tvrdé práce a co se děje v jejich mozku - odpověď najdete uvnitř. Kdo by 
se nebál oslabování paměti ve stáří... Na tyto otázky vám mohou odpovědět 
lidé, kteří již mají s problematikou zkušenosti. 
https://katalog.npmk.cz/documents/518235 
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