
 
 

Angličtina : 101 vtipů : učte se s humorem / Beate Stern ; z 
německého originálu 101 Witze Englisch zum Lachen & Lernen ... 
přeložila Martina Valentová -- 1. vydání 
 
V Praze : Fragment, 2022 -- 191 stran -- cze eng 
 
ISBN 978-80-253-5905-1 
Sign.: I 34890V1 
 
angličtina ; jazyková výuka ; humor ; jazyková úroveň A2-B1 
101 anglických vtipů, které pobaví a nabídnou odlehčený pohled na 
anglický jazyk a kulturu. Také procvičí gramatická pravidla a slovní 
zásobu pomocí úkolů a aktivit tří různých obtížností. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524864  
 
 
 
Hry pro rozvoj komunikačních schopností u dětí 4-11 let / Deborah 
M. Plummer ; z anglického originálu Helping children to improve 
their communication skills přeložila Eva Klimentová -- Vydání první 
Praha : Portál, 2022 -- 175 stran – cze 
 
ISBN 978-80-262-1923-1 
Sign.: II 119024V1 
 
komunikační schopnost ; jazyk ; hra ; logopedie ; prevence ; rozvoj ; 
myšlení ; představivost ; pohybová aktivita ; předškolní dítě ; mladší 
školní věk 
 
Obsahuje hry, které rozvíjí slovní zásobu, dechová cvičení, aktivity 
pro zdokonalení neverbální komunikace i artikulace. Hry jsou 
určeny pro skupinovou i individuální práci s dětmi. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524085 
 
 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524864
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Jógové pohádky : pohybové chvilky v MŠ / Vladimíra Ottomanská 
; ilustrace Patricie Koubská -- Vydání první 
Praha : Portál, 2022 -- 148 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1805-0 
Sign.: II 119025V1 
předškolní výchova ; jóga ; pohybová hra ; pohybová aktivita ; 
cvičení ; relaxace ; hathajóga 
 
12 jógových pohádek, které doplňují krátká jógová cvičení – 
rozběhání, opakování a nácvik nových jógových pozic, jógové hry, 
cvičení ve dvojicích s využitím pomůcek (jógové karty, šátečky, 
švihadla, drátěnky…), dechová cvičení a závěrečná relaxace. V 
závěru knihy je uveden přehled použitých pozic s popisem, jak je 
cvičit, a jejich přesná ilustrace. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/521683 
 
 
 
Kraul : ovládněte techniku nejrychlejších plavců / Sheila Taormina 
-- 1. vydání 
V Praze : Mladá fronta, 2022 -- 198 stran -- cze 
ISBN 978-80-204-6021-9 
Sign.: II 119035V1 
 
sport ; vodní sporty ; plavání ; plavecké styly ; kraul 
Přináší hluboký vhled do techniky kraulu, kterou vás v plaveckém 
kurzu nenaučí. Praktické tipy, rady, cvičení – příručka každého, kdo 
chce opravdu umět plavat. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524856 
 
 
Matika pro Minecrafťáky 8-9 let / Daniel Lipscombe a Leisa Bovey 
; z anglického originálu Minecraft maths official workbook 8-9 yrs ... 
přeložil Vilém Zavadil -- 1. vydání 
V Praze : Egmont, 2022 -- 96 stran -- cze 
ISBN 978-80-252-5158-4 
Sign.: III 41018V1 
 
matematika ; aritmetika ; geometrie ; měření ; statistika ; 
počítačová hra ; Minecraft (videohra) ; zlomky ; desetinná čísla ; 
učivo základních škol ; ročník 3 
Pracovní sešit zábavným způsobem spojuje úlohy z matematiky s 
hrdiny ze světa Minecraftu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524761 

https://katalog.npmk.cz/documents/521683
https://katalog.npmk.cz/documents/524856
https://katalog.npmk.cz/documents/524761


Matika pro Minecrafťáky 9-10 let / Daniel Lipscombe a Katherine 
Pate ; z anglického originálu Minecraft maths official workbook 9-
10 yrs ... přeložil Vilém Zavadil -- 1. vydání 
V Praze : Egmont, 2022 -- 96 stran – cze 
 
ISBN 978-80-252-5159-1 
Sign.: III 41024V1 
 
matematika ; aritmetika ; geometrie ; statistika ; počítačová hra ; 
Minecraft (videohra) ; zlomky ; desetinná čísla 
Pracovní sešit zábavným způsobem spojuje úlohy z matematiky s 
hrdiny ze světa Minecraftu. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524857 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/524857

