
 
Hry pro rozvoj čtení : od batolete po školáka / Lenka Theodora 
Ficová -- Vydání 1. 
Praha : Grada, 2023 -- 134 stran – cze 
 
ISBN 978-80-271-3778-7 
Sign.: II 119238V1 
 
čtení ; čtenářská gramotnost ; výchova ; didaktická hra ; dítě ; 
vnímání ; výchova ke čtenářství; čtenářské strategie 
 
Ukazuje, co zahrnuje takzvaná čtenářská gramotnost i jaké nesnáze 
mohou nastat, pokud dítěti neposkytneme všechny potřebné 
podněty, aby z něj vyrostl čtenář. Představuje hry a pracovní listy 
pro podporu dovedností pro čtení. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526528 
 
 
 
Jak to vidím já : osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom 
/ Temple Grandin ; s předmluvou Tonyho Attwooda ; z anglického 
originálu The way I see it ... přeložil Marek Čtrnáct -- Vydání druhé 
(v Euromedia Group první) 
Praha : Pragma, 2022 -- xvi, 451 stran -- cze 
ISBN 978-80-242-7858-2 
Sign.: II 119257V1 
 
autismus ; dítě ; mládež ; dospělý ; Aspergerův syndrom ; výchova a 
vzdělávání ; diagnóza ; smyslová porucha ; nonverbální komunikace 
; chování ; sociální chování ; léčiva ; výzkum ; mozek ; zaměstnání ; 
vysoká škola ; každodenní život ; biomedicína 
 
Souhrn faktů o problémech dětí, mládeže i dospělých s poruchou 
autistického spektra. Autorka sama trpí autismem a vychází z vlastní 
zkušenosti. 
 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526720 
 
 
 
 

https://katalog.npmk.cz/documents/526528
https://katalog.npmk.cz/documents/526720


Obrázkový slovník pro cizince / Jana Rohová, Olha Lysenko ; 
ilustrace Zuzana Slánská -- 1. vydání 
Praha : Raabe, 2022 -- 80 stran -- cze rus slo ukr 
ISBN 978-80-7496-518-0 
Sign.: III 41291V1 
čeština ; slovenština ; ukrajinština ; ruština 
 
Slovníček česko-slovensko-ukrajinsko-ruský je určen pro děti z MŠ a 
žáky 1. stupně ZŠ. Je rozdělen do 14 tematických lekcí. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526753 
 
 
 
 
Pedagogika utlačovaných / Paulo Freire ; z originálu Pedagogia do 
oprimido ... přeložila Eva Batličková 
V Praze : Neklid, 2022 -- 229 stran -- cze 
ISBN 978-80-908247-9-9 
Sign.: I 34926V1 
vzdělávání ; sociální nerovnost ; filozofie výchovy ; pedagogika ; 
politika 
 
Rozvíjí teorii vzdělávání přizpůsobenou potřebám těch, kdo jsou v 
kapitalistické společnosti znevýhodnění a marginalizovaní. Kniha 
kombinuje pedagogickou a politickou filozofii, nabízí analýzu útlaku 
a teorii osvobození. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526183 
 
 
 
Pohyb, mysl, stopa : metoda vědomé stopy pohybu / Táňa 
Svatošová -- Vydání první 
Praha : Wolters Kluwer, 2022 -- 228 stran -- cze 
ISBN 978-80-7676-219-0 
Sign.: II 119249V1 
 
předškolní výchova ; pohybová výchova ; písmo ; grafomotorika ; 
projekt ; Česko ; grafologie ; taj-či ; mysl a tělo ; metoda vědomé 
stopy pohybu ; 21. století 
 
Představuje metodu vědomé stopy pohybu (MVSP), která nachází 
paralelu mezi spontánním tělesným pohybem a jeho následnou 
kultivací za pomocí cvičení prvků tchaj-ťi. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526674 

https://katalog.npmk.cz/documents/526753
https://katalog.npmk.cz/documents/526183
https://katalog.npmk.cz/documents/526674


Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou / 
Martin Majcík -- Vydání první 
Brno : Masarykova univerzita, 2022 -- 135 stran -- cze 
ISBN 978-80-280-0126-1 
Sign.: II 119262V1 
 
učitel ; žák ; hodnocení žáka ; psychologie ; pedagogická 
komunikace ; chyba ; zpětná vazba ; výzkum 
 
Představuje učitelskou práci s žákovskou chybou při komunikaci s 
celou třídou. Prezentuje kvalitativní výzkum, který popisuje přístup 
učitelů k žákovským chybám. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526658 
 
 
 
Spolu : průvodce domácím vzděláváním v České republice / Irena 
Kašparová -- První vydání 
[Bratislava] : Akamedia, s.r.o., [2019] -- 232 stran -- cze 
ISBN 978-80-972769-4-2 
Sign.: I 34918V1 
 
domácí vzdělávání ; základní vzdělání ; školská politika ; dějiny ; 
inkluzivní vzdělávání ; integrace ; exkluze ve vzdělávání ; druhý 
stupeň ; šikanování ; výzkum ; Česko 
 
Představuje fenomén domácího vzdělávání, tak jak je od roku 1989 
praktikován v České republice. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/478388 
 
 
Svět objevů a vynálezů : celoroční projekt do mateřské školy / 
Vladimíra Ottomanská ; ilustrace Sára Koubská -- Vydání první 
Praha : Portál, 2022 -- 132 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-1963-7 
Sign.: II 119245V1 
 
předškolní výchova ; předškolní dítě ; objev ; objevy a vynálezy ; 
technické vynálezy 
Nabízí inspiraci k činnostem, které se mohou dělat s dětmi v 
mateřské škole. Aktivity jsou uváděny vyprávěním o dětech, které 
celé prázdniny pracují na rozluštění deníku a snaží se nalézt deset 
objevů. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526526 

https://katalog.npmk.cz/documents/526658
https://katalog.npmk.cz/documents/478388
https://katalog.npmk.cz/documents/526526


Svobodný čas : pedagogika volného času jako výchova ke svobodě 
/ Zuzana Svobodová (ed.) -- První vydání 
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2023 -- 186 
stran -- cze 
ISBN 978-80-246-5474-4 
Sign.: II 119265V1 
pedagogika ; volný čas ; svoboda ; odpovědnost ; filozofie výchovy ; 
mezioborový přístup ; pedagogika zážitku ; experimentální 
pedagogika ; drama ; literární výchova ; literatura ; animace skupin 
autorská čtení 
 
Nahlíží na pedagogiku volného času cestou teologického, konkrétně 
křesťanského vnímání člověka. V souladu se zaměřením 
jednotlivých autorů jsou promýšleny a prezentovány různé cesty ke 
kontemplativnímu způsobu jednání a v souladu s pedagogikou 
volného času akcentovány především metody nedirektivní. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526719 
 
 
Učitelské vzdělávání a oborové didaktiky na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy / Míla Janišová a Martin Strouhal -- Vydání první 
Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 2022 -- 241 stran -- cze 
ISBN 978-80-246-5156-9 
Sign.: II 119266V1 
vzdělávání učitelů ; pedagogická dovednost ; vzdělávací program ; 
didaktika ; dějepis ; angličtina ; čeština ; hodnocení ; filozofie ; 
literární výchova ; technologie ; výuka ; Česko ; interkulturalita ; 
pregraduální příprava 
 
Příspěvky jsou rozděleny do tří částí: osobnostně sociální a 
hodnotové aspekty pedagogické přípravy, trendy v oborových 
didaktikách a stav přípravy budoucích učitelů v ČR. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526149 
 
 
Vyjmenovaná čtení o ledasčem : pro děti prvního stupně / Jan-
Michal Mleziva ; ilustrace Alena Schulz -- 1. vydání 
Praha : Taktik, 2019 -- 91 stran -- cze 
ISBN 978-80-7563-173-2 
Sign.: II 119250V1 
čeština ; pravopis ; čtení ; vyjmenovaná slova ; učivo základních škol 
Čtyřicet dva čtení o pojmech, které se učí ve škole v rámci výuky 
vyjmenovaných slov. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526579 

https://katalog.npmk.cz/documents/526719
https://katalog.npmk.cz/documents/526149
https://katalog.npmk.cz/documents/526579


Vyjmenovaná čtení o přírodě : pro děti prvního stupně / Jan-
Michal Mleziva ; ilustrace Alena Schulz -- 2., upravené vydání 
Praha : Taktik, 2020 -- 91 stran -- cze 
ISBN 978-80-7563-224-1 
Sign.: II 119251V1 
 
čeština ; pravopis ; čtení ; příroda ; vyjmenovaná slova 
 
Informace ze světa zvířat a rostlin, proložené vyjmenovanými slovy. 
Pomocí tohoto textu si mohou děti ukládat do paměti vybraná 
(vyjmenovaná) slova, která jsou barevně zvýrazněna. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526580 
 
 
 
Vyjmenovaná čtení o vlasti : pro děti prvního stupně / Jan-Michal 
Mleziva ; ilustrace Alena Schulz -- 1. vydání 
Praha : Taktik, 2022 -- 91 stran -- cze 
ISBN 978-80-7563-019-3 
Sign.: II 119252V1 
 
čeština ; pravopis ; čtení ; vlastivěda ; dějiny ; Česko ; Morava 
(Česko) ; Slezsko (Česko) ; vyjmenovaná slova 
 
Předkládá dětským čtenářům místopisné informace formou 
turistického průvodce, včetně řady faktů z českých dějin a ze života 
lidí v dřívějších dobách. Je tak netradiční pomůckou k 
mimovolnému osvojení grafické podoby vybraných zeměpisných 
jmen. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526581 
 
 
Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání / Helena Hazuková -- 
2. vydání 
Praha : Raabe, [2022] -- 164 stran -- cze 
ISBN 978-80-7496-503-6 
Sign.: II 119269V1 
 
mateřská škola ; předškolní výchova ; výtvarná výchova ; didaktika ; 
rámcový vzdělávací program ; kompetence ; učitel ; činnost ; 
výtvarný projev ; vyučovací metoda ; plánování ; rozhodování 
 
Shromažďuje základní poznatky z didaktiky výtvarné výchovy. 
 
https://katalog.npmk.cz/documents/526672 
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