
 
Programování pro úplné začátečníky / Radek Hylmar -- 2. vydání 
V Brně : Computer Press, 2022 -- 248 stran – cze 
 
ISBN 978-80-251-5059-7 
Sign.: II 119040V1 
 
programování ; počítač ; software ; algoritmus ; počítačové 
programy ; programovací jazyky ; PASCAL 
 
Naučí vytvářet první programy v rámci praktických příkladů a 
cvičení v jazyce Pascal. Konkrétně se zaměří na přípravu k 
programování, programovací algoritmy, provádění matematických 
operací, řízení programu pomocí podmínek, vytváření 
jednoduchých databází, spouštění vlastních funkcí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524893 
 
      
Bibliografie Jiřího Uhlíře : soupis otištěných prací Jiřího Uhlíře, 
recenzí jeho knih a soupis literatury o něm v letech 2017-2022. 
Druhý díl, 1.7.2017-1.7.2022 / k 85. narozeninám Jiřího Uhlíře 
(21.4. 2022) zredigovala Jitka Slezáková -- 1. brožované vydání 
V Jaroměři : vlastním nákladem vydal jubilant, 2022 -- 89 stran – cze 
 
ISBN 978-80-11-01262-5 
Sign.: II 118984V1 
 
spisovatel ; pedagog ; osobnost ; Uhlíř, Jiří, ; Jaroměř; Česko; 2017-
2022 
 
Soupis otištěných prací Jiřího Uhlíře, recenzí jeho knih a soupis 
literatury o něm v letech 2017 - 2022. Zahrnuje statistiky otištěných 
a vydaných Uhlířových prací z let 1955-2022 a seznam periodik, 
almanachů, sborníků a samostatných knih. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524452 
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České dějiny : vlastivěda pro zvídavé děti : zábavné aktivity pro 4. 
a 5. třídu ZŠ / Radek Machatý ; ilustrovala Blanka Zigo Cizlerová -- 
1. vydání 
V Praze : Fragment, 2022 -- 93 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-5926-6 
Sign.: III 41027V1 
vlastivěda ; dějiny ; Česko ; ročník 4 ; ročník 5 ; do 15. století 
 
Provází českými dějinami od pravěku do středověku. Pomocí 
vystřihovánek, slepování historických obrazů, logických úloh, 
spojovaček či omalovánek děti získají hlubší povědomí o probírané 
látce, a ještě se u toho skvěle pobaví. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524868 
 
 
Česko-ukrajinský atlas : pro školy i veřejnost = Čes‘ko-ukrajins‘kyj 
atlas : dlja škìl ta gromads‘kostì / vydala a zpracovala Kartografie 
Praha, a.s. ; překlad Didacticus s.r.o. -- 1. vydání 
Praha : Kartografie Praha, 2022 -- 1 atlas (23 stran) -- cze ukr 
ISBN 978-80-7393-546-7 
Sign.: III 41012V1 
zeměpis ; regionální geografie ; fyzický zeměpis ; Evropa; Česko; 
Ukrajina; politická geografie 
 
Atlas obsahuje fyzické a politické mapy světa, Evropy a Česka v 
češtině a ukrajinštině. Závěrečná dvoustrana je věnována vlajkám 
států. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/523078 
 
 
Jak na tvůrčí psaní : od slov k větám, od vět k příběhům / Eva 
Musilová -- 1. vydání 
V Brně : CPress, 2022 -- 255 stran -- cze 
ISBN 978-80-264-4321-6 
Sign.: II 119021V1 
 
tvůrčí psaní ; písemný projev ; tvůrčí činnosti 
Cílem publikace je zlepšit se v technice psaní - v budování příběhu, 
vytváření dialogů, práce s postavami, apod. Všechno je tu zaměřeno 
na praxi, na výsledek. Jednotlivé kapitoly přinášejí mnoho 
praktických informací a každá je doplněna o názorné ukázky, úkoly 
a cvičení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524730 
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