
 

 
 
 
 
 
 
 
1. 
Kořínky víry : učebnice náboženství Církve československé husitské / autoři: 
Vladimíra Marková, Jana Krajčiříková, Tomáš Butta, Zdeněk Kučera, Anna 
Radová, Oldřich Nováček 
Praha : Církev československá husitská, 2019 -- 188 stran -- cze 
ISBN 978-80-7000-153-0 
Sign.: III 40452V1 
Edice:Blahoslav (Církev československá husitská) 
křesťanská výchova ; katecheze ; křesťanství ; křesťanská víra ; náboženská 
výchova ; křesťanský život ; vzdělávání ; Církev československá husitská ; 
křesťanská modlitba ; husitská liturgie ; husitská teologie ; učebnice náboženství 
; první stupeň ZŠ 
Metodika k učebnici náboženství (Církve československé husitské) je pracovní 
pomůckou a oporou pro všechny, kteří budou svěřené děti takto vyučovat. Je 
vhodně doplněna přehledným a strukturovaným souborem cílů, které by měly 
být v souladu s rámcově vzdělávacím plánem pro základní školy. Specifikuje 
pomůcky k vyučování a krátce informuje o cílech hodiny a možných rizicích 
tématu. Jejím velkým přínosem je bližší vysvětlení konkrétních didaktických 
metod. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517068 
 
2. 
Levou zadní. I., Čeština jako druhý jazyk / autorky: Kateřina Cegrí Fiérrez, Nela 
Šustrová, Pavlína Vališová ; editorky: Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová ; 
ilustrace: Soňa Juríková, Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda -- 2. vydání 
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021 -- 253 
stran – cze 
ISBN 978-80-88171-29-4 
Sign.: III 40444V1 
čeština ; cizí jazyk ; gramatika ; konverzace ; čtení ; psaní ; poslech ; ústní projev 
; reálie ; jazyková výuka ; 
vzdělávání cizinců ; jazyková škola ; střední škola ; město ; volný čas ; Česko ; 
témata ; čeština jako cizí 
jazyk ; cizinci ; migranti ; učivo středních škol ; ročník 1-4 ; specifické potřeby 
První díl je určen pro úplné začátečníky a po jejím absolvování by studenti měli 
dosáhnou úrovně A1-A2. Kurz je plánován pro asi 360 hodin výuky bez 
zprostředkujícího jazyka. Učebnice také používá výhradně českou jazykovědnou 
terminologii, aby korespondovala s výukou české mluvnice na školách. Je 
využívána v ročním přípravném kurzu prvních 12 týdnů, aby poskytla 
studentům úvod do základních komunikačních témat ze života dospívajících. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516982 
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3. 
Levou zadní. I., Čeština jako druhý jazyk - pracovní sešit / autorky: 
Kateřina Cegrí Fiérrez, Michaela Paldusová, Nela Šustrová, Pavlína 
Vališová ; editorky: Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová ; ilustrace: Soňa 
Juríková, Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda -- 2. vydání 
Praha : META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2021 
-- 151 stran – cze 
 
ISBN 978-80-88171-30-0 
Sign.: III 40445V1 
 
čeština ; cizí jazyk ; slovní zásoba ; gramatika ; psaní ; výchova ; jazykové 
vzdělávání ; jazyková škola ; kultura ; vzdělávání cizinců ; komunikace ; 
pedagogika ; střední škola ; Česko ; čeština jako cizí jazyk ;  cizinci ; 
migranti ; učivo středních škol ; ročník 1-4 
 
Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici je doplňkový materiál, který 
slouží k procvičování příslušného učiva. Soustředí se především na slovní 
zásobu, gramatiku a psaní. Důraz je také kladen na nácvik správné 
výslovnosti a pravopisu. Proto je vhodný spíše pro skupinovou výuku ve 
třídě a interakci s učitelem/lektorem. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516983 
 
4. 
Metodika k Učebnici náboženství Církve československé husitské 
Kořínky víry / autoři: Vladimíra Marková, Jana Krajčiříková, Tomáš Butta, 
Zdeněk Kučera, Anna Radová, Oldřich Nováček ; ilustrace na obálce Anna 
Radová 
Praha : Církev československá husitská, 2019 -- 81 stran – cze 
 
ISBN 978-80-7000-154-7 
Sign.: II 118091V1 
 
náboženství ; křesťanství ; křesťanská výchova ; náboženská výchova ; víra 
; teologie ; vzdělávání ; metodika ; Ježíš Kristus ; Hus, Jan, ; Jeroným 
Pražský, ; Komenský, Jan Amos, ; Církev československá husitská ; 
Československo ; Česko ; katecheze ; Bible ; zbožnost ; modlitby ; Bůh ; 
biblická teologie ; věrouka 
 
Metodika je pracovní pomůckou a oporou pro všechny, kteří budou 
svěřené děti vyučovat. Je vhodně uvedena přehledným a strukturovaným 
souborem cílů. U jednotlivých témat specifikuje pomůcky k vyučování a 
krátce informuje o cílech hodiny a případných rizicích tématu. Jejím 
velkým přínosem je přesnější vysvětlení využití konkrétních didaktických 
metod. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517067 
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5.  
Podstatná a přídavná jména, zájmena expres / Vlasta Gazdíková ; 
ilustrace: Jaroslava Kučerová -- 1. vydání 
 V Brně : Edika, 2021 -- 191 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-266-1622-1 
Sign.: II 118087V1 
 
čeština ; gramatika ; výuka ; základní škola ; víceleté gymnázium ; Česko ; 
učivo základních škol ; učivo středních škol ; druhý stupeň ZŠ ; nižší 
stupeň středních škol ; slovní druhy ; podstatná jména ; přídavná jména ; 
zájmena ; skloňování 
 
Publikace je určena především žákům 2. stupně ZŠ a středoškolským 
studentům. Některé její části však mohou využít i žáci 1. stupně ZŠ. 
Zároveň může posloužit jako metodická pomůcka pro učitele i rodiče. 
Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých jmen a závěrečná 
kapitola se věnuje celkovému opakování. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517049 

 

 

 6. 
Učebnice sanskrtu / Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad -- Třetí, upravené a 
doplněné vydání  
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020 -- 381 stran -- 
cze san 

 
ISBN 978-80-246-4130-0 
Sign.: II 118078V1 
 
mrtvé jazyky ; jazyková výuka ; asijské jazyky ; gramatika ; pravopis ; 
výslovnost ; čtení ; psaní ; vysoká škola ; Česko ; sanskrt ; indoíránské 
jazyky ; slovní druhy ; slovesa ; slovíčka ; učivo vysokých škol 
 
Nové a vylepšené vydání učebnice sanskrtu. Zahrnuje celé hláskosloví, 
tvarosloví a základy skladby klasického sanskrtu. Primárně pro studenty 
indologických obor i pro zájemce o gramatiku tohoto jazyka, kteří ještě 
neovládají jeho písmo. 
https://katalog.npmk.cz/documents/516844 
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 7. 
Učíme češtinu jako druhý jazyk : průvodce pro učitele / autorky: Barbora 
Nosálová, Jana Zaoralová, Petra Lacinová, Markéta Slezáková, Zuzana 
Janoušková, Hana Mlynářová ; ilustrace: Matěj Pospíšil, Vojtěch Šeda 
 -- 2. vydání 
Praha : Meta - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 2020 -- 271 
stran -- cze 
 
ISBN 978-80-88171-27-0 
Sign.: II 118085V1 
 
jazyková výuka ; vzdělávání cizinců ; integrace ; přistěhovalectví ; základní 
škola ; gramatika ; konverzace ; slovní zásoba ; Česko ; děti cizinců ; 
čeština jako cizí jazyk ; imigranti ; aktivity ; slovní druhy ; učivo základních 
škol ; první stupeň ZŠ ; druhý stupeň ZŠ ; ročník 3-8 

 
Setkání s dětmi, které nerozumí česky a čeština jako druhý jazyk nám 
umožňují komunikovat s dětmi z různých kultur a národů. Stačí si vybrat 
vhodný způsob výuky a to podstatné z daného jazyka, mluvit 
srozumitelně a dorozumět se i jinak než jen pomocí slov.  
https://katalog.npmk.cz/documents/517044 

 

 

8. 
V digitálním světě : mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních 
prostředků pro 1. stupeň základních škol / Paula Sisková, Sandra 
Telenská ; editorka: Hana Valentová 
Praha : Člověk v tísni (společnost), 2020 -- 129 stran -- cze 
 
ISBN 978-80-7591-046-2 
Sign.: III 40453V1 
  
mediální výchova ; komunikace ; informační technologie ; digitální 
gramotnost ; vzdělávání ; metodika ; audiovizuální technika ; Česko ; 
audiovizuální média ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1-4 ; 
sociální sítě 
 
Příručka navazuje na stejnojmenný animovaný seriál,  který seznamuje 
děti s fungováním digitálního prostředí a pravidly bezpečného chování 
(pohybu) v něm. Nabízí také praktický návod, jak začít s mediálním 
vzděláváním ve výuce s využitím audiovizuálních materiálů. To vše již na  
prvním stupni základních škol. 
https://katalog.npmk.cz/documents/517076  
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