1. 60 Montessori aktivit pro miminko : jak připravit jeho svět, probouzet jeho
zájem a pomáhat mu k samostatnosti / Marie-Hélene Place ; fotografie Eve
Herrmann ; překlad Kateřina Kyslíková -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2017 -- 183 stran -- cze

ISBN 978-80-256-2125-7
Sign.: II 115080V1
kojenec ; vývoj dítěte ; výchova dítěte ; Montessori
Příprava prostředí pro novorozeně. Vytváření a příprava
pomůcek pro smyslové vnímání, přizpůsobené každé fázi
vývoje dítěte. Rozvíjení schopností dítěte. Podpora
samostatnosti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463118

2. Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání /
Kateřina Jančaříková -- 1. vydání
Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2017] -- 147 stran
ISBN 978-80-7496-327-8
Sign.: II 115096V1
předškolní výchova ; přírodovědná gramotnost ;
pedagogika zážitku ; vzdělávání ; pedagogická zkušenost
; rozvoj vzdělání ; praktická činnost
Přírodovědná gramotnost. Speciální cíle přírodovědného
vzdělávání. Didaktické zásady pro přírodovědné aktivity
předškolních dětí. Podpora zájmu zkoumat okolní svět.
Rozvoj pozitivního vztahu k přírodě. Učení hrou a prožitkem.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463180

3. Čtěme nejen v hodinách českého jazyka : úlohy PIRLS 2011 / Zuzana Janotová,
Kateřina Šafránková a kol.
Praha : Česká školní inspekce, 2013 -- 119 s. -- cze
ISBN 978-80-905370-6-4
Sign.: III 38840V1
ověřování znalostí ; čtení ; porozumění textu ; znalost ;
test ; základní škola ; vzdělávací projekt ; pedagogický
výzkum ; Progress in International Reading Literacy
Study ; 2011-2020
Základní informace o projektu PIRLS. Zjišťované postupy
porozumění. Prezentace výsledků. Vyhodnocování
odpovědí. Úlohy z hlavního šetření PIRLS 2011. Tvorba
úloh.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462565

4. Hláskohraní : fonematické rozlišování hlásek / autor: Veronika Miklíková ;
ilustrace: Sylvie Muselová -- Vydání první
Stařeč : Infra, s.r.o., [2017] -- 29 stran, 15 nečíslovaných listů obrazových příloh
ISBN 978-80-86666-67-9
Sign.: III 38910V1
čeština ; fonetika ; akustické vnímání ; výslovnost ;
porucha řeči ; logopedie ; předškolní věk ; komunikační
schopnost ; slovní zásoba ; řečová dovednost ; řečové
cvičení ; cvičení ; věk 5-7 ; vývojová porucha řeči
Úkoly na rozvoj slovní zásoby, gramatické vazby,
orientaci a obratnost mluvidel. Jsou zaměřeny
především na fonematické uvědomování a rozlišování
hlásek: S, Š, Z, Ž, C, Č, L, R, Ř, K, T, Ť, Ď a Ň.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463323

5. Chytré, ale roztěkané : pomozte svým dětem naplno rozvinout jejich
potenciál / Peg Dawson, Richard Guare ; z anglického originálu Smart but
scattered přeložila Marcela Petrželová
Praha : Dobrovský s.r.o., 2017 -- 298 stran -- cze
ISBN 978-80-7390-589-7
Sign.: II 115085V1
výchova dítěte ; pedopsychologie ; inteligence ; handicap ;
rodinná výchova ; výkonnost ; emoce ; sebeovládání ;
porucha pozornosti ; porucha pozornosti spojená s
hyperaktivitou ; rodinné vztahy
Pomocí jednoduchých metod zjistěte, jaké jsou silné a slabé
stránky vašeho dítěte. Trénujte techniky, které posílí jeho
výkonové schopnosti.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463133

6. Jeden rok odpočinkových aktivit s dětmi : zábavné aktivity pro celou rodinu
na 52 týdnů / autoři Leatitia Ganglion Bigorda: dílny Montessori, Sophie de
Mullenheim: tvořivé aktivity, Shobana R. Vinay: jóga, meditace a relaxační
příběhy ; překlad Zuzana Klimšová -- První české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2017 -- 207 stran -- cze
ISBN 978-80-256-2038-0
Sign.: III 38867V1
volný čas ; dítě ; rodina ; pedagogika zážitku ; aktivita ;
tvořivost ; jóga ; meditace ; relaxace ; montessoriovský
systém ; dětské hry ; tvořivé hry
Více než 200 zábavných her pro děti a jejich rodiče. Aktivity
jsou rozděleny do 52 týdnů a členěny do 5 tematických
částí: tvořivé aktivity, jóga, meditace, relaxační příběhy a
Montessori
pedagogika.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462932

7. Logopedie s Povídálkem - R / Hana Fialová ; ilustrace Edita Plicková -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2017 -- 87 stran
ISBN 978-80-266-1153-0
Sign.: III 38870V1

logopedie ; předškolní dítě ; nápravná výchova
Publikace je určena především dětem předškolního a
mladšího školního věku. Logopedii s Povídálkem - R
doplňuje samostatný sešit Logopedické hry s Povídálkem R.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463023

8. Matematika pro bystré a nadané žáky. 2. díl / Růžena Blažková, Irena
Budínová -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 95 stran
ISBN 978-80-266-1157-8
Sign.: III 38871V1

matematika ; nadaný ; řešení úloh ; základní škola ;
druhý stupeň ; víceleté gymnázium
Sbírka úloh pro žáky 2. stupně základních škol a
víceletých gymnázií, jejich rodiče a učitele.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463024

9. Nadané dítě ve škole : náměty do výuky pro celou třídu / Jana Cihelková -Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 124 stran
ISBN 978-80-262-1248-5
Sign.: II 115030V1
vzdělávání ; pedocentrismus ; talent ; žák ; nadaný ;
výuka ; rozvoj ; vzdělávací program ; vyučovací
metoda ; didaktická hra ; učitel ; dovednost ;
individualizovaná výuka ; školní družina ; aktivizující
metoda ; školní třída ; talentovaní žáci ; individuální
vzdělávací plán
Návrhy systémových strategií k zajištění adekvátního
přístupu k nadaným dětem, které škola může začlenit
do svého vzdělávacího programu. Několik v praxi
ověřených aktivizujících učebních metod upravených
pro
potřebu
nadaných
žáků.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462918

10. Objevování dítěte / Maria Montessori ; z anglického originálu přeložila
Vladimíra Henelová -- Vydání druhé, v Portále první, evidované
Praha : Portál, 2017 -- 351 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1234-8
Sign.: II 115029V1
reformní pedagogika ; montessoriovský systém ; vyučovací
metoda ; dějiny ; výchova dítěte ; rozvoj osobnosti ; učitel ;
smyslová výchova ; kázeň ; Montessori ; technika výuky
Systém montessoriovské pedagogiky vychází z poznávání
potřeb malého dítěte, učí rozvíjet jeho přirozené
schopnosti a smyslové vnímání. Vysvětluje metody a
nástroje jednotlivých vloh, jež souvisejí s pohybem,
vnímáním, psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením, hudbou či náboženstvím.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462917

11. Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a
jejich rozvíjení / Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol. -- Vydání první
Praha : Portál, 2017 -- 199 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1243-0
Sign.: II 115031V1
mateřská škola ; předškolní výchova ; speciální
vzdělávací potřeby ; učitel ; osobnost ; sebehodnocení ;
komunikace ; vztah rodiče-učitel ; učitel mateřské školy
; sociální kompetence ; profesní kompetence ;
autoritativní výchova ; volná výchova ; demokratická
výchova ; vztahy na pracovišti
Zaměřeno na nejdůležitější pracovní nástroj pedagogů
pracujících v mateřské škole, na jejich osobnost a
schopnost sebereflexe.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462919

12. Petr a jeho příběhy, aneb, Jak se učit správně chovat pomocí obrázků / Věra
Čadilová, Zuzana Žampachová ; ilustrace V. Pelánová -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2017 -- 123 stran
ISBN 978-80-88163-62-6
Sign.: II 115087V1
výchova dítěte ; autismus ; dítě ; sociální komunikace ;
sociální výchova ; chování ; problémové situace ;
obrázkové příběhy
Problémy chování dětí s autismem v různých situacích. Řada
příběhů tvořená 3-5 barevnými a pro děti
zajímavými
obrázky ukazuje, jak v jednotlivých situacích reagovat.
Kniha je určena všem, kdo pracuje s
dětmi, které mají
deficity v sociální oblasti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=463136

13. Rovný přístup ke vzdělávání v České republice : situace a doporučení /
Michaela Šojdrová ... [et al.]
Praha : Česká školní inspekce, 2014 -- 57 s. -- cze
Sign.: III 38842V1

vzdělávání ; rovnost možností ; školská politika ; Česko ;
rovný přístup ; situace ; doporučení
Závěrečný výstup aktivity 5 Překonávání školního
neúspěchu v ČR projektu Kompetence III - Realizace
mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a
zveřejnění jejich výsledků.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462569

14. Rozhovory se studenty a vědci Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity / Zuzana Kobíková, Zuzana Došlá, Milan Gelnar (eds.)
Brno : Masarykova univerzita, 2015 -- 120 stran -- cze
ISBN 978-80-210-7863-5
Sign.: III 38846V1

univerzita ; přírodovědné studium ; vysokoškolské
studium ; student ; přírodní vědy ; vědec ; vědecká
činnost ; Masarykova univerzita. ; Česko ; Brno (Česko) ;
přírodovědecká fakulta ; přírodovědci ; vědecká práce
Formou rozhovorů jsou představeni úspěšní studenti a
vědci, kteří svůj život spojili s působením na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462611

15. Vědecké experimenty co vám vyrazí dech / překlad Lucie Horáková -- První
české vydání
Praha : Svojtka & Co., 2017 -- 128 stran -- cze
ISBN 978-80-256-1974-2
Sign.: III 38865V1

přírodní vědy ; experiment ; postup
Nejrůznější zábavné projekty s názornými pokyny a
jasnými fotografiemi a nákresy, které vám představí
postup krok za krokem. Jednoduchá vysvětlení toho,
jak pokusy fungují. Praktický průvodce pro mladé
vědce.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462929

16. Vyjmenovaná slova : desetiminutovky / Eva Mrázková ; ilustrace: Jan
Šenkyřík -- 1. vydání
Brno : Edika, 2017 -- 95 stran
ISBN 978-80-266-1130-1
Sign.: II 115026V1

čeština ; pravopis ; diktát ; cvičení ; vyjmenovaná slova ;
doplňování
Vyjmenovaná slova - procvičování i/í nebo y/ý.
Doplňovačky. Desetiminutovky. Souhrnná cvičení.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=462781

