1.
Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy / Tomáš Tlapa,
Pavel Smetana a kol.
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 -- 326 stran -- cze
ISBN 978-80-7603-152-4
filozofie ; dějiny filozofie ; filozofie a věda ; hermeneutická pedagogika ;
vzdělávání dospělých ; člověk ; předmětová didaktika ; učivo středních škol ;
filozofové ; učební texty
Kniha se zabývá rozvojem filozofického myšlení. V tomto ohledu se věnuje
otázce, co je to filozofie, problému její interpretace a člověku (na jeho životní
cestě). Filozofická antropologie - poznání člověka a jeho reality.
https://katalog.npmk.cz/documents/517261

2.
Čeština v pohybu. 2, Teoretické a komunikační aspekty proprií / autorský
kolektiv: Květoslava Klímová, Ivana Kolářová, Marek Lollok, Jana Marie Tušková,
Hana Žižková -- 1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2019 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-210-9534-2
Sign.: II 114568/2V1
čeština ; gramatika ; lingvistika ; vlastní jména ; literární onomastika ; korpusová
lingvistika ; pragmatika

Publikace představuje výsledky výzkumu vlastních jmen, a to z hledisek, která
sledují jejich proměny v komunikaci. Primárně jde o fungování
pojmenovávacích motivů ve spojení s variabilitou jednoho typu pomístních
jmen a gramatické chování místních jmen při opakovaném užívání v současných
textech. Pozornost je zde věnována také podobám a funkcím antroponym v
dramatických textech.

https://katalog.npmk.cz/documents/517368

3.
English is not easy / Luci Gutiérrezová -- První vydání
Praha : Grada, 2018 -- 342 stran -- eng cze
ISBN 978-80-271-0600-4
Sign.: II 118149V1
angličtina ; cizí jazyk ; jazyková výuka ; vzdělávání ; jazyková škola ; gramatika ;
výslovnost ; slovní zásoba ; slovesa ; slovní druhy ; časování ; samoukové
Jedná se o ne zcela typickou učebnici angličtiny. Je opatřena mnoha
"provokokativními" ilustracemi včetně znázornění různých životních situací. Ty
mají pomáhat s procvičováním gramatiky i slovní zásoby. Je psána pouze
anglicky.
https://katalog.npmk.cz/documents/517201

4.
Hranolky, rámečky a mřížky - porozumějme číslům / autor: Pavla Polechová -První vydání -- Praha : Didactive Plus, s.r.o., 2020 -- 32 stran -- cze
ISBN 978-80-907850-0-7
Sign.: II 118150V1
matematika ; počítání ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; základní škola ;
speciální pedagogika ; čísla ; učivo základních škol
Učební pomůcka pro výuku čísel pro předškolní děti se speciálními vzdělávacími
potřebami.
https://katalog.npmk.cz/documents/515891

5.
Integrovaná didaktika hudobnej výchovy v primárnej edukácii : vysokoškolská
učebnica / Božena Balcárová, Anna Derevjaníková, Martin Dzurilla, Radovan
Šašala, Daniel Šimčík -- Vydanie prvé
V Prešove : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a
výtvarnej výchovy, 2019 – 550 stran – slo
ISBN 978-80-555-2324-8
Sign.: II 118183V1
hudba ; hudební výchova ; zpěv ; vysoká škola ; vzdělávání ; hudební nauka ;
noty ; předmětová didaktika ; hudební pedagogika ; hudebně-pohybová
výchova ; tóny ; učivo vysokých škol
Vysokoškolská učebnice didaktiky hudební výchovy. Jak učit hudební výchovumetodický postup. Zaměřeno i na hudební nauku a noty.
https://katalog.npmk.cz/documents/516830

6.
Mezi námi předškoláky, pro děti od 5 do 7 let. 3. díl, Všestranná příprava
dítěte do školy / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 4. vydání
V Brně : Vydalo nakladatelství Edika, 2021 -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1631-3
Sign.: III 40468V1
grafomotorika ; zrak ; vizuální vnímání ; sluch ; řeč ; akustické vnímání ; vnímání
prostoru ; vnímání času ; matematika ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; čas
; matematické představy ; matematické myšlení ;
pravo-levá orientace
Kniha je zaměřena na oblast grafomotoriky, zrakového vnímání a řeči. Věnuje se
i tématu sluchového vnímání, prostorové a pravo-levé orientace. Důležité pro
malé děti je se naučit se vnímat čas a základních
matematické hodnoty. Každá strana navíc obsahuje motivační příběh pro děti a
vysvětlení činnosti a jejího cíle dospělým (metodika).
https://katalog.npmk.cz/documents/517500
7.
Moje malé objevy Montessori ve volném čase / úkoly sestavila Delphine Urvoy
; překlad Sára Töröková -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2019 -- 71 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2636-8
Sign.: III 40485V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; přírodopis ; všeobecné znalosti ;
vzdělávání ; poznávací proces ; příroda ; Montessori, Maria, ; metoda
Montessori ; vzdělávací systémy ; roční období
Být samostatnější, získat sebedůvěru, naučit se pozornosti a procvičit jemnou
motoriku lze díky tomuto sešitu zábavnou formou. Dítě může "objevit" roční
období, rostliny a zvířata. Dokáže také experimentovat s barvami a různými
skupenstvími vod, naučit se sbírat, třídit a zařazovat rostliny pomocí herbáře.
https://katalog.npmk.cz/documents/517357
8.
Můj sešit pozorování a aktivit. Stromy / François Lasserre ; ilustrovala Isabelle
Simler -- První české vydání -- Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 39 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2513-2
Sign.: III 40474V1
příroda ; botanika ; ekologie rostlin ; biologie ; pozorování přírody ; stromy ;
poznávání
Tento pracovní sešit je jiný než ostatní. Vyzývá ke zvláštnímu pozorování všech
stromů, které rostou v okolí. Je to velmi jednoduché, protože tyto živé
organismy jsou téměř všude.
https://katalog.npmk.cz/documents/479010

9.
Můj sešit pozorování a aktivit. Hmyz / François Lasserre ; ilustrovala Isabelle
Simler -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2019 -- 39 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2514-9
Sign.: III 40475V1
příroda ; živočichové ; zoologie ; vzdělávání ; hmyz ; ekologie živočichů ;
pozorování přírody
Hmyz spolu s pavoukovci a stejnonožci "oživuje" naše okolí. Léto bez zpěvu
cvrčků nebo bez včel je nemožné si představit. Pozorování, objevování a
zprostředkování znalosti o přírodě, zejména o hmyzu.
https://katalog.npmk.cz/documents/479012
10.
Můj velký sešit Montessori : první slova / překlad Adéla Poláková -- První české
vydání
Praha : Svojtka & Co., 2021 -- 160 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2805-8
Sign.: III 40482V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; slovní zásoba ; vzdělávání ; Montessori,
Maria, ; metoda Montessori ; řečové dovednosti ; vystřihovánky
Sešit je věnovaný předškolním dětem. Budou se moci bavit poznáváním a
pojmenováváním obrázků, které znázorňují předměty z okolního světa, který je
obklopuje. Mohou si vybrat z více než 100 hravých a 20 tematických aktivit.
https://katalog.npmk.cz/documents/517355

11.
Můj velký sešit Montessori : angličtina / úkoly sestavila Lydie Barusseau ;
překlad Adéla Poláková – První české vydání --Praha : Svojtka & Co., 2018 -- 98
stran, 46 nečíslovaných stran obrazových příloh -- cze eng
ISBN 978-80-256-2410-4
Sign.: III 40483V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; angličtina ; cizí jazyk ; jazyková výuka ;
slovní zásoba ; vzdělávání ; Montessori, Maria, ; metoda Montessori ; vzdělávací
systémy
V knize najdete karty se slovní zásobou, které pomůžou vašim dětem si snáze
osvojit angličtinu. Aktivity a karty jsou s těmito tématy: rodina, oblečení, tělo,
jídlo apod. Každá karta má na jedné straně obrázek a na
druhé straně slovo v angličtině s českým překladem. Hodí se dobře k popisu
slovíček formou ukazování.
https://katalog.npmk.cz/documents/517356

12.
Můj velký sešit Montessori : matematika / úkoly sestavila Delphine Urvoy ;
překlad Adéla Poláková – První české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2018 -- 143 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových
příloh -- cze
ISBN 978-80-256-2411-1
Sign.: III 40484V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; matematika ; počítání ; grafomotorika ;
vzdělávání ; Montessori, Maria, rozvoj myšlení ; čísla ; číslice ; metoda
Montessori
Více než 100 různých úkolů, které slouží k rozvoji schopností a které pomohou
dětem mezi 3. a 6. rokem "objevovat" matematiku. Nejprve bude dítě vedeno k
tomu, aby se učilo strukturovat své myšlení a rozvíjelo své vizuální a třídící
schopnosti. Následně se ve třech krocích obeznámí s množstvím, číslicemi a
čísly.
https://katalog.npmk.cz/documents/517354
13.
Německá gramatika : rychlostí blesku : úroveň A1-B2 / Sarah Fleer ; přeložila:
Jitka Koubková – První vydání -- Praha : Grada, 2018 -- 174 stran -- cze
ISBN 978-80-271-0488-8
Sign.: I 34773V1
němčina ; cizí jazyk ; gramatika ; jazyková výuka ; jazyková škola ; vzdělávání ;
výslovnost ; slovní druhy ; slovosled ; zápor ; samoukové ; jazyková úroveň A1B2
Přehledně seřazené gramatické jevy. Je možné se je učit nebo jenom opakovat.
Ty shrnují vše, co je pro běžnou denní komunikaci v němčině potřeba. Vhodné
pro osoby s úrovní znalosti němčiny A1-B2.
https://katalog.npmk.cz/documents/517200
14.
Není čert jako čert / text: Zdeněk Prokš, Kamila Balharová ; ilustrace: Dagmar
Findová -- Vydání první -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2020 - 83 stran -- cze
ISBN 978-80-7598-878-2
Sign.: III 40460V1
čtení ; výchova ; vzdělávání ; dyslexie ; porozumění ; porucha učení ; dětské
čtenářství ; výchova ke čtenářství ; pohádkové postavy ; pohádkové příběhy ;
děti se zdravotním postižením
Kniha je primárně určena k rozvoji čtenářských dovedností u starších žáků. Pro
žáky s dyslexií je navíc přizpůsobena podle současných výzkumů. Je vhodná k
hodinám speciálně pedagogické péče, protože cíleně rozvíjí čtenářskou
gramotnost u dětí se specifickými poruchami učení.
https://katalog.npmk.cz/documents/517113

15.
Počítání se stovkovou tabulkou / Paul Swan ; z anglického originálu Numeracy
with number boards ... přeložila Kateřina Haltufová
Praha : Didactive Plus, s.r.o., 2019 -- 50 stran -- cze
ISBN 978-80-270-5621-7
Sign.: III 40464V1
matematika ; počítání ; základní škola ; učební pomůcky ; čísla ; tabulky
matematické ; učivo základních škol
Učební pomůcka pro učitele matematiky. Je zaměřena na počítání formou
číselných tabulek, skládanek a jiných zábavných metod.
https://katalog.npmk.cz/documents/517022

16.
Počítání soba Boba. 1. díl, Cvičení pro rozvoj matematických schopností a
logického myšlení pro děti od 3 do 5 let / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard
Šmarda -- 4. vydání
V Brně : Vydalo nakladatelství Edika, 2021 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1632-0
Sign.: III 40469V1
matematika ; nadání ; myšlení ; problémová výuka ; prevence ; vnímání
prostoru ; předškolní výchova ; předškolní dítě ; třídění ; matematické myšlení ;
matematické pojmy
Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji jejich matematických
schopností a k prevenci potíží v matematice, až zahájí svoji školní docházku.
Rozvíjí také matematické "nadání" a myšlemí. Práce s knihou
navíc umožňuje budování základních matematických pojmů a hodnot.
https://katalog.npmk.cz/documents/517503

17.
Pop-up : 20 papírových 3D projektů pro začátečníky i pokročilé / Ghylenn
Descampsová ; z francouzského originálu Mes premiers pop-up ... přeložila
Barbora Antonová -- 1. vydání
V Brně : Vydalo nakladatelství Cpress, 2021 -- 94 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3621-8
Sign.: II 118178V1
výtvarné umění ; výtvarná výchova ; výuka ; umění ; skládanky z papíru ;
výtvarné práce z papíru ; začátečníci ; pokročilí
Pop-up je důmyslný pohyblivý mechanismus, který z poskládaného listu papíru
vytvoří zajímavý 3D objekt. Tato technika vyžaduje trpělivost a dodržení
přesných postupů a opírá se o matematické principy. Přesto v ní
lze najít i "poezii tvarů".
https://katalog.npmk.cz/documents/517504

18.
Praktický atlas světa / Kartografie -- 4. vydání /
Praha : Kartografie, 2021 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-7393-531-3
Sign.: III 40476V1
zeměpis ; Země ; regionální geografie světa ; vesmír ; faktografie ; mapy
Atlas umožňuje tento rozsáhlý a členitý svět poznávat skrze mapy. V této době
se velkou rychlostí dozvídáme o událostech i na tom nejzapadlejší místě této
planety. Kvalitní atlas světa je výborným pomocníkem při orientaci v dnešním
světě.
https://katalog.npmk.cz/documents/517030

19.
Procvičujeme čtení a psaní / Miluše Jirušková ; ilustrace: Aleš Čuma -- 1. vydání
V Brně : Vydalo nakladatelství Edika, 2021 -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1628-3
Sign.: III 40471V1
čeština ; čtení ; psaní ; koncentrace ; pozornost ; grafomotorika ; řeč ; základní
škola ; poznávací funkce ; slabiky ; učivo základních škol ; první stupeň ZŠ ;
ročník 1-2 ; pro čtenáře od 7 let

Příručka je určena nejmladším žákům přibližně od 7 let a nabízí podklady pro
procvičování čtení a psaní. První část knihy se věnuje psaní, vnímání tvarů
jednotlivých písmen a jejich sovnávání. Při čtení je kladen důraz na porozumění
textu a povzbuzování žáků k soustředění.
https://katalog.npmk.cz/documents/517509
20.
První třída v malíčku : český jazyk, matematika, prvouka / Kamila Balharová ;
ilustroval Antonín Šplíchal -- 1. vydání
V Praze : Vydalo nakladatelství Fragment, 2021 -- 69 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5150-5
Sign.: II 118181V1
prvouka ; čeština ; matematika ; základní škola ; předškolní výchova ; učivo
základních škol ; první stupeň ZŠ ; ročník 1 ; zábava pro děti ; hravé čtení
Pokud si vaše děti před nástupem do druhé třídy potřebují procvičit to, co se
naučily v té první, pak jsou pro ně vhodné zábavné aktivity v této cvičebnici.
Díky nim mohou učení vnímat jako zábavu. K tomu by měly
posloužit hravé úkoly a krátké texty k procvičování čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/517513

21.
Předškolák školákem : grafomotorika a příprava na psaní / autorky: Věra
Gošová, Kristýna Krejčová, Hana Nádvorníková, Jana Pechancová ; ilustrace:
Marie Kohoutová -- 1. vydání
Praha : Raabe, 2021 -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-464-0
Sign.: III 40477V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; grafomotorika ; psaní ; paměť ; rozvoj
pozornosti
Aktivity a činnosti v pracovním sešitěslouží k rozvíjení grafomotorické
dovednosti dítěte v předškolním a mladším školním věku. Tato dovenost patří
mezi nezbytné předpoklady zdárného zvládnutí psaní písmen, slabik, slov a
číslic.
https://katalog.npmk.cz/documents/517417
22.
Předškolák školákem : příprava na čtení / autorka: Jana Rohová ; ilustrace:
Zuzana Slánská -- 1. vydání
Praha : Raabe, 2021 -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-465-7
Sign.: III 40480V1
předškolní výchova ; čtení ; vizuální vnímání ; předškolní dítě ; vzdělávání ;
rozvoj pozornosti
Aktivity a činnosti jsou určeny k rozvíjení předčtenářské schopnosti dítěte v
předškolním a mladším školním věk. Je to pozornost, schopnost diferenciace a
zrakové a sluchové vnímání. To je základem pro zvládnutí techniky čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/517420
23.
Předškolák školákem. Rozvoj sluchového vnímání / autorky: Věra Gošová,
Kristýna Krejčová, Hana Nádvorníková, Jana Pechancová, Šárka Veselá ;
ilustrace: Veronika Nádeníčková, Zuzana Slánská, Petra Šolcová -- 1. vydání
Praha : Raabe, 2021 -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-7496-462-6
Sign.: III 40479V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; sluch ; akustické vnímání ; zrak ;
rychločtení ; tvořivost ; výchova dítěte ; písmena ; slabiky
Aktivity a činnosti slouží k rozvíjení sluchového vnímání dítěte v předškolním a v
mladším školním věku. To je důležité ke zdárnému zvládnutí čtení a psaní
písmen, slabik, slov i číslic a čísel.
https://katalog.npmk.cz/documents/517418

24.
Příběhy veverky Zrzinky : učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou / text: Lenka
Hoštičková a Kamila Balharová ; ilustrace: Michaela Suchoňová -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2018 -- 52 stran -- cze
ISBN 978-80-7598-119-6
Sign.: III 40461V1
čeština ; pravopis ; výslovnost ; procvičování
Do příběhů veverky Zrzinky jsou vloženy úkoly, které procvičují slova se
slabikami di, ti, ni, dy, ty a ny.
Úkoly jsou zpočátku zaměřeny pouze na jednu dvojici slabik a náročnost
postupně stoupá. Rešeno formou výtvarně-hravých úkolů.
https://katalog.npmk.cz/documents/517108

25.
Putování klokánka Jumpíka / text: Lenka Hoštičková a Kamila Balharová ;
ilustrace: Dagmar Findová -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer Česká republika (firma), 2019 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-7598-493-7
Sign.: III 40462V1
čtení ; výchova ; vzdělávání ; dyslexie ; příroda ; dětské čtenářství ; výchova ke
čtenářství ; zvířata ; příběhy
Kniha je zaměřená na rozvoj čtenářství. Využívá hlavně předvídání a je
rozdělená na tři části, mezi které je vložen úkol s obrázkem. Je vhodná pro
"dílny čtení", zejména pro žáky s dyslexií.
https://katalog.npmk.cz/documents/517107

26.
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 5 do 7 let. 3. díl, Jak krtek Barbora
pomohl objevit poklad / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 3.
vydání V Brně : Vydalo nakladatelství Edika, 2021 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1627-6
Sign.: III 40470V1
zrak ; vizuální vnímání ; rozvíjení schopností ; předškolní výchova ; předškolní
dítě ; vzdělávání ; barvy ; rozlišování ; figura ; tvary ; zraková paměť
Kniha se věnuje rozlišení a pojmenování barev a rozlišení tvarů prvků. V knize
jsou zahrnuta cvičení z oblasti zrakové diferenciace, zrakové analýzy (a syntézy),
zrakové paměti a rozlišení figury a pozadí. Uvnitř najdete i cvičení k rozvoji
očních pohybů.
https://katalog.npmk.cz/documents/517505

27.
Spojovatelné kostky ve třídě / Paul Swan, Linda Marshall ; z anglického
originálu "Cubes in the classroom" ... přeložila Kateřina Haltufová
Praha : Didactive Plus, s.r.o., 2019 -- 52 stran -- cze
ISBN 978-80-270-5939-3
Sign.: III 40463V1
matematika ; počítání ; základní škola ; učební pomůcky ; matematické hry ;
spojovací kostky ; čísla ; učivo základních škol
Učební pomůcka pro učitele matematiky. Je zaměřena na počítání formou
číselných tabulek, skládanek a jiných zábavných metod- jako jsou například
kostky.
https://katalog.npmk.cz/documents/517025

28.
Stopy zvířat v životní velikosti / Frank Hecker ; přeložila Michaela Šimková -První vydání
Praha : Grada, 2019 -- 111 stran -- cze
ISBN 978-80-271-2191-5
Sign.: I 34775V1
biologie ; zoologie ; živočichové ; vzdělávání ; příroda ; fauna ; ekologie
živočichů ; nory ; hnízda ; trus
Kniha ukazuje portréty a charakteristiku jednotlivých zvířat i životního
prostředí, ve kterém žijí. Text zase vysvětluje, jak podle zanechaných stop daná
zvířata rozpoznat. Jsou to otisky tlapek, kopyt, prstů a pařátů a také vývržky
potravy, trus, požerky a oděrky na stromech.
https://katalog.npmk.cz/documents/517252

29.
Stručný průvodce jazyky Evropy / Ľudmila Lacková, Samuel Bidaud -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2021 -- 81 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5809-0
Sign.: II 118148V1
jazyky ; lingvistika ; typologie ; morfologie ; syntax ; latina ; moderní řečtina ;
slovanské jazyky ; evropské jazyky ; klasifikace jazyků ; biologie jazyků ; původ ;
vývoj ; učební texty
Příručka ke studiu evropských jazyků. Rozdělení jazyků podle morfologie,
syntaxe a původu (kmenový/národní).
https://katalog.npmk.cz/documents/517236

