
              
     

Hravé počítání do 20 : prevence dyskalkulie / Kamila Balharová ; 
ilustroval Antonín Šplíchal -- 1. vydání 
 
V Praze : Fragment, 2022 -- 47 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-5945-7 
 
Sign.: III 41040V1 
 
matematika ; počítání ; dyskalkulie ; prevence ; cvičení ; 
předmatematické dovednosti 
 
V první části cvičebnice jsou probírány předmatematické 
dovednosti – základní stavební kámen matematiky. Druhá část je 
zaměřena na rozvoj matematických představ a počítání do 10. Třetí 
pak na počítání do 20 s přechodem přes desítku. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524891 
 
 
Hravá logopedie / Ivana Novotná ; ilustroval Aleš Čuma -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 48 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových 
příloh – cze 
 
ISBN 978-80-266-1803-4 
Sign.: III 41039V1 
 
řečová dovednost ; výslovnost ; slovní zásoba ; vyjadřování ; 
logopedie ; předškolní výchova ; předškolní věk ; mladší školní věk 
Procvičuje výslovnosti hlásek L, C, S, Z, Č, Š, Ž, R, Ř, CSZ, ČŠŽ, ŤĎŇ. 
Uvnitř knihy najdete návody, jak hlásky správně vyslovovat i pexeso 
s obrázky a slovy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524890 
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Diktáty a testy pro 8. třídu / Vlasta Gazdíková -- 3. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 72 stran – cze 
ISBN 978-80-266-1780-8 
Sign.: III 41038V1 
čeština ; pravopis ; gramatika ; slovní zásoba ; učivo základních škol 
ročník 8 
 
Pravopisná cvičení určená k procvičování učiva 2. stupně základní 
školy. Cvičebnice je rozdělena na tři části: 15 doplňovacích diktátů, 
15 jazykových testů, 16 úkolů v části Učíme se hrou. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524889 
 
 
Čes‘ka mova dlja ukrajins‘komovnych (robočyj zošyt) = Čeština pro 
ukrajinsky mluvící (cvičebnice) / Štěpánka Pařízková -- 1. vydání 
Dolní Ředice : Pavel Pařízek - P & P, 2021 -- 115 stran -- ukr cze 
ISBN 978-80-906881-3-1 
Sign.: II 119038V1 
 
čeština ; ukrajinština ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; cvičení 
jazyková úroveň A1 ; jazyková úroveň A2 
 
Pracovní sešit ke stejnojmenné učebnici češtiny pro ukrajinsky 
mluvící (začátečníky-samouky). Výslednou úrovní studenta by měla 
být úroveň A2. Publikace je rozdělena na 34 tematických kapitol 
odpovídajících učebnici, závěr obsahuje klíč ke cvičením. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524888 
 
Čes‘ka mova dlja ukrajins‘komovnych = Čeština pro ukrajinsky 
mluvící / Štěpánka Pařízková -- 1. vydání 
Dolní Ředice : Pařízek Pavel - P&P, 2021 -- 383 stran -- cze ukr 
ISBN 978-80-906881-3-1 
Sign.: II 119037V1 
 
čeština ; cizí jazyk ; ukrajinština ; jazyková úroveň A1 ; jazyková 
úroveň A2 
Učebnice češtiny pro ukrajinsky mluvící. Určena pro začátečníky-
samouky, výstupní úroveň je A2. Úvod seznamuje s hláskami v 
češtině a jejich odlišnosti od ukrajinštiny a výslovností obecně. 
Následuje 34 tematicky zaměřených lekcí (např. moje rodina, 
hledám práci, nákupní seznam) obsahujících gramatiku, obrazové a 
běžné slovníčky, fráze, cvičení atd. Závěr tvoří klíč ke cvičením v 
učebnici a česko-ukrajinský slovník. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524887 
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Ekonomika : ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy 
/ Petr Klínský, Otto Münch -- Třinácté akualizované vydání 
Praha : Eduko nakladatelství, s.r.o, 2022 -- 162 stran – cze 
ISBN 978-80-88473-00-8 
Sign.: III 41016V1 
 
ekonomie ; financování ; podnikání ; zaměstnanec ; marketing ; daň 
; ekonomika ; finanční gramotnost ; ekonomická gramotnost ; tržní 
ekonomika ; podniková ekonomika ; majetek 
 
Učebnice se v 10 kapitolách zabývá podstatou tržní ekonomiky, 
podnikáním a majetkem podniku, financováním podniku, 
marketingem a prodejem, pojistným trhem, daněmi a zákonným 
pojištěním, osobními financemi i národním a světovým 
hospodářstvím. Slouží i jako cvičebnice s otázkami a úlohami v 
každé kapitole. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524728 
 
Eyes Open 2. Workbook / Vicki Anderson with Eoin Higgins -- First 
published 
Cambridge : Cambridge University Press, 2015 -- 103 stran – eng 
ISBN 978-1-107-46750-7 
Sign.: III 38921V1 
 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; písemný projev ; poslechové 
porozumění ; cizí jazyk ; jazyková úroveň A2 
 
Pracovní sešit z angličtiny nabízí řadu cvičení a úkolů na jazykové 
úrovni A2. Tato verze sešitu zahrnuje přístup k online platformě pro 
řízení výuky s dalšími zdroji, hrami a interaktivními video aktivitami. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/463486 
 
 
Makroekonomie / Jindřich Soukup, Vít Pošta, Pavel Neset, Tomáš 
Pavelka -- 4. aktualizované vydání 
Praha : Management Press, 2022 -- 550 stran – cze 
ISBN 978-80-7261-596-4 
Sign.: II 119030V1 
 
ekonomie ; trh práce ; makroekonomie ; inflace ; hospodářská 
politika, české učebnice, učebnice vysokých škol 
Přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny i důsledky 
makroekonomických procesů. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524784 
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Moderní učebnice hry na klávesy : určená pro děti a jejich rodiče / 
Jiří Dočkal -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 63 stran – cze 
 
ISBN 978-80-266-1795-2 
Sign.: III 41025V1 
 
nástrojová hra ; hudební nástroj ; klávesové nástroje ; hra na klavír 
klavír ; hudební teorie 
 
Učebnice hry na klávesy seznámí s nástrojem i základní hudební 
teorií, přináší také řadu klavírních cvičení a písní. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524866 
Právo pro střední školy / Radovan Ryska, Monika Puškinová, 
Renáta Humeniuková, Pavel Vaněrek -- Deváté, přepracované 
vydání 
Praha : Eduko nakladatelství, s.r.o., 2022 -- 128 stran -- cze 
ISBN 978-80-88057-82-6 
Sign.: III 41015V1 
právo ; občanské právo ; pracovní právo ; trestní právo ; Evropská 
unie ; ústavní právo ; živnostenské právo ; správní právo ; občanské 
soudní řízení ; ochrana osobních údajů 
Vymezuje základní právní pojmy a zabývá se právem ústavním, 
občanským, pracovním, živnostenským, správním, trestním, 
občanským soudním řízením i právem Evropské unie. Každá 
kapitola obsahuje řadu úloh a procvičování. Učebnici doplňuje 
množství elektronických výukových materiálů (podmínky přístupu a 
přístup na stránkách vydavatele). 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524727 
 
 
S češtinou za dobrodružstvím. Začarovaná zoo / Hana Kneblová ; 
ilustroval Libor Drobný -- 1. vydání 
V Praze : Fragment, 2022 -- 51 stran -- cze 
ISBN 978-80-253-5941-9 
Sign.: II 119036V1 
čeština ; pravopis ; zvířata ; vyjmenovaná slova ; zajímavosti a 
všeobecnosti ; ročník 3 ; učivo základních škol 
Cvičebnice češtiny ve formě čtenářské hry (gamebook) pomáhá 
procvičit vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Čtenář se vydá 
do začarované zoo a pomůže zvířatům, které zaklel zloděj 
čarodějnické hůlky. Sešit také nabízí řadu doplňovaček se 
zajímavostmi ze světa zvířat. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524865 
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Super minds 0. Workbook / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones -- 
Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, [2022] -- 112 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-90926-6 
Sign.: III 41029V1 
 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; cvičení ; poslech ; 
jazyková úroveň Pre-A1 
Pracovní sešit angličtiny pro úplné začátečníky zahrnuje řadu 
cvičení, které žákům pomáhají upevnit základní slovní zásobu a 
gramatické jevy. 
 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524877 
Super minds 0. Student's book / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 110 stran -- eng 
ISBN 978-1-108-81218-4 
Sign.: III 41028V1 
angličtina ; gramatika ; slovní zásoba ; cizí jazyk ; jazyková úroveň 
Pre-A1 
 
Učebnice angličtiny pro úplné začátečníky se soustředí na rozvíjení 
základní slovní zásoby a gramatických jevů. Součástí učebnice jsou 
4 listy barevných samolepek. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524878 
 
 
 
Super minds 1. Student's book / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 127 stran -- eng 
ISBN 978-1-108-81221-4 
Sign.: III 41030V1 
angličtina ; gramatika ; slovní zásoba ; cizí jazyk ; jazyková úroveň 
Pre-A1 
 
Učebnice pro žáky základní školy se v 9 kapitolách zaměřuje na 
různé oblasti gramatiky a rozvíjení slovní zásoby. Součástí učebnice 
jsou 2 listy barevných samolepek. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524879 
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Super minds 1. Workbook / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross, Helen Kidd -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 128 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-90353-0 
Sign.: III 41031V1 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková 
úroveň Pre-A1 
 
Pracovní sešit pro začátečníky procvičuje základní slovní zásobu a 
gramatické jevy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524880 
 
 
 
Super minds 2. Student's book / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 127 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-81224-5 
Sign.: III 41032V1 
 
angličtina ; gramatika ; slovní zásoba ; cizí jazyk ; jazyková úroveň 
Pre-A1 
 
Učebnice pro žáky základní školy se v 9 kapitolách zaměřuje na 
různé oblasti gramatiky a rozvíjení slovní zásoby. Součástí učebnice 
je 1 list barevných samolepek. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524881 
 
 
Super minds 2. Workbook / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross, Helen Kidd -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 128 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-90927-3 
Sign.: III 41033V1 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková 
úroveň Pre-A1 
 
Pracovní sešit pro začátečníky procvičuje základní slovní zásobu a 
gramatické jevy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524882 
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Super minds 3. Student's book / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 127 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-81227-6 
Sign.: III 41034V1 
 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; jazyková úroveň 
A1 
 
Učebnice angličtiny pro začátečníky se v 9 kapitolách zaměřuje na 
různé oblasti gramatiky a rozvíjení slovní zásoby. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524883 
Super minds 3. Workbook / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross, Cathrine Zgouras -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 120 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-90930-3 
Sign.: III 41035V1 
 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; cvičení ; jazyková 
úroveň A1 
 
Pracovní sešit pro začátečníky procvičuje základní slovní zásobu a 
gramatické jevy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524884 
 
 
 
Super minds 4. Student's book / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 127 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-81230-6 
Sign.: III 41036V1 
angličtina ; gramatika ; slovní zásoba ; cizí jazyk ; jazyková úroveň 
A1 
Učebnice angličtiny pro začátečníky se v 9 kapitolách zaměřuje na 
různé oblasti gramatiky a rozvíjení slovní zásoby. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524885 
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Super minds 4. Workbook / Herbert Puchta, Peter Lewis-Jones, 
Günter Gerngross, Cathrine Zgouras -- Second edition 
Cambridge : Cambridge University Press, 2022 -- 120 stran – eng 
 
ISBN 978-1-108-90931-0 
Sign.: III 41037V1 
 
angličtina ; slovní zásoba ; gramatika ; cizí jazyk ; cvičení 
Pracovní sešit pro začátečníky procvičuje základní slovní zásobu a 
gramatické jevy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524886 
 
 
 
Škola hry na klavír : nejsnazší cesta ke hře na klavír pro děti i 
dospělé : průvodce pro rodiče : metodika pro učitele : učebnice 
pro samouky / napsala a ilustrovala Štěpánka Cimlová -- 1. vydání 
V Brně : Edika, 2022 -- 103 stran – cze 
 
ISBN 978-80-266-1811-9 
Sign.: II 119023V1 
 
nástrojová hra ; hudební nástroj ; hra na klavír ; klavír ; hudební 
teorie 
 
Metoda Barevné klávesy zpřístupní hru na klavír nebo klávesy 
dětem i dospělým. Bez zbytečných překážek připraví na skutečné, 
živé hraní, pro lidi i jen tak pro radost. Představuje široké spektrum 
hudby od hraní podle akordů ve zpěvníku až po filmové soundtracky 
zapsané v notách. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/524732 
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