
Výb�r z nových knih  11/2011 – pedagogika 
 
1. Aktiviza�ní metody ve výuce : p�íru�ka moderního pedagoga / Tomáš 
Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] 
Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87474-34-1 (brož.) : 
Sign.: II 108955V1 
výuka ; skupinové vyu�ování ; motivace ; cíl výuky ; vyu�ovací metoda ; aktivní 
metoda ; aktivizující metoda 
 

Anotace: 
Publikace nabízí ucelený p�ehled aktiviza�ních metod, které 
auto�i popisují nejen teoreticky, ale p�edevším z praktického 
pohledu, na základ� vlastních dlouholetých pedagogických 
zkušeností. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Aktuální otázky vzd�lávání dosp�lých : andragogika na prahu 21. století / 
Jaroslav Veteška, Tereza Vacínová a kol. 
Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2011 -- 208 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7452-012-9 (váz.) 
Sign.: II 108916V1 
pedagogika dosp�lých ; vzd�lávání dosp�lých ; metodologie ; didaktika ; 
celoživotní vzd�lávání ; vzd�lávání cizinc� ; gerontopedagogika ; distan�ní 
vzd�lávání ; �esko 

 
Anotace: 
Cílem této publikace není podat podrobný popis problematiky, 
ale na základ� teoretických znalostí a praktických zkušeností 
nabídnout lektor�m, u�itel�m, personalist�m, student�m a 
dalším odborník�m inspiraci pro práci s dosp�lými všech 
v�kových skupin a jejich profesního za�azení.  
Práce se neopírá pouze o teoretické p�ístupy, ale i o dlouhodobý 
výzkum v oblasti andragogické v�dy. 

 
 



3. Diktáty pro 3. t�ídu ZŠ / Petr Šulc 
Praha : Pierot, [2010?] -- 76 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-189-8 (brož.) 
Sign.: V 22821V1 
�eština ; pravopis ; gramatika ; diktát ; cvi�ení ; ro�ník 3 
 
Diktáty pro 4. t�ídu ZŠ / Petr Šulc 
Praha : Pierot, [2010?] -- 67 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-190-4 (brož.) 
Sign.: V 22822V1 
�eština ; pravopis ; gramatika ; u�ivo ; cvi�ení ; ro�ník 4 
 
 
Diktáty pro 5. t�ídu ZŠ / Petr Šulc 
Praha : Pierot, [2010?] -- 71 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-191-1 (brož.) 
Sign.: V 22823V1 
�eština ; pravopis ; gramatika ; u�ivo ; ro�ník 5 
 
 

   
 
 
Anotace: 
Tato publikace obsahuje více než 200 diktát� ur�ených zejména pro domácí 
procvi�ování základních gramatických jev� a p�ekonání obtíží spojených s 
�eským pravopisem.  
Kniha je vhodným dopl�kem ke všem užívaným u�ebnicím prvního stupn� a její 
jednotlivá cvi�ení jsou �azena podle obtížnosti i podle osnov základních škol. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Domácí procvi�ování pro za�áte�níky : angli�tina / Peter Nitsche 
Praha : Pierot, [2009] -- 96 s. :. -- angli�tina. 
ISBN 978-80-7353-176-8 (brož.) 
Sign.: V 22824V1 
angli�tina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba ; cvi�ení 

 
Anotace: 
Tato publikace d�tem usnadní první kroky p�i práci s cizím 
jazykem.  
Pomocí k�ížovek a dopl�ova�ek si hravou formou procvi�í 
základní slovní zásobu a gramatiku.  
Sou�ástí publikace je klí� se správnými výsledky jednotlivých 
cvi�ení. 
 

 
 
 
 
 
 
5. Jezuitské divadlo ve služb� zbožnosti a vzd�lanosti / Petr Polehla 
�ervený Kostelec : Pavel Mervart, 2011 -- 163 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-87378-81-6 (váz.) 
Sign.: II 108904V1 
d�jiny pedagogiky ; divadlo ; vzd�lávání ; náboženská výchova ; dramatizace ; 
jezuitské školství ; jezuité 

 
Anotace: 
Jezuitské divadlo m�lo primárn� vzd�lávací a výchovnou 
funkci a bylo zakomponováno do �ádového školského systému, 
jehož cíle lze shrnout do sousloví docta pietas.  
Publikace se snaží ukázat, jakou roli hrálo divadlo ve 
vzd�lávání a výchov� na p�elomu humanismu a baroka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Krok za krokem n�m�inou / [text] Božena Homolková, [ilustrace] Hana 
Genzová 
Praha : Pierot, [2005] -- 143 s. :. -- n�m�ina. 
ISBN 80-7353-030-9 (brož.) 
Sign.: II 108939V1 
n�m�ina ; cizí jazyk ; gramatika ; slovní zásoba 
 

Anotace: 
Krok za krokem n�m�inou je jedine�ná, metodicky 
propracovaná publikace.  
Snadno a hrav� se s ní nau�í n�mecky i malé d�ti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7. Muzejní didaktika p�írodov�dných obor� a technických p�edm�t� : 
p�írodov�dná a technická muzea a možnosti jejich využití ve vzd�lávání / 
Martin Bílek a kol. 
Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 -- 230 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7041-935-9 (brož.) 
Sign.: TT 1862V1 
muzeopedagogika ; didaktika ; p�edm�tová didaktika ; vzd�lávání ; p�írodní 
v�dy ; technické v�dy 

 
Anotace: 
Rozvoj a zvyšování kvality oborových, p�edm�tových a 
odv�tvových didaktik se zam��ením na oblast p�írodních a 
technických v�d je aktuální výzvou v dob� poklesu zájmu žák� 
a student� základních a st�edních škol o studium t�chto obor�. 
Jednou z oblastí, která není dosud dostate�n� metodicky 
zpracovaná, je využívání eduka�ních možností muzeí a 
institucí podobného typu. 
 

 
 
 



8. Muzejní pedagogika : metodologické a didaktické aspekty muzejní 
edukace / Lucie Jagošová, Vladimír J�va, Lenka Mrázová 
Brno : Paido, 2010 -- 298 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7315-207-9 (brož.) 
Sign.: II 108961V1 
muzeopedagogika ; didaktika ; výuka ; metodologie ; pedagogická praxe 
 

Anotace: 
Muzeopedagogika je v�da zkoumající všechny aspekty 
využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro 
výchovn�-vzd�lávací �innost.  
Publikace poskytne �tená��m základní orientaci o oboru. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9. O probuzení na dvorku / napsala Alena Schejbalová ; ilustrovala Vendula 
Hegerová 
Praha : Pierot, [2011?] -- 40 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-215-4 (brož.) 
Sign.: V 22832V1 
�eština ; po�áte�ní �tení ; cvi�ení 

 
Anotace: 
Veselé p�íb�hy zví�átek jsou ur�ené pro nejmladší �tená�e. 
Zábavnou formou vedou d�ti k samostatnému �tení a 
poznávaní p�írody.  
Podstatná jména jsou nahrazena barevnými obrázky. 
 
 
 

 
 
 
 
 



10. Opakování 1. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Vendula Hegerová] 
Praha : Pierot, [2011] -- 80 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-203-1 (brož.) 
Sign.: V 22843V1 
�eština ; matematika ; prvouka ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 1 
 
Opakování 2. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Vhrsti] 
Praha : Pierot, [2011] -- 80 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-204-8 (brož.) 
Sign.: V 22844V1 
�eština ; matematika ; prvouka ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 2 
 
Opakování 3. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Petra �ezní�ková] 
Praha : Pierot, [2011] -- 96 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-205-5 (brož.) 
Sign.: V 22845V1 
�eština ; matematika ; prvouka ; u�ivo ; cvi�ení ; ro�ník 3 
 
Opakování 4. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc ; ilustrace Josef Pospíchal] 
Praha : Pierot, [2011] -- 89 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-206-2 (brož.) 
Sign.: V 22846V1 
�eština ; matematika ; prvouka ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 4 
 

  
 
 
Anotace: 
Publikace z edice Prázdninová škola je ideálním pomocníkem p�i opakování 
látky prvního stupn� základní školy b�hem prázdnin.  
Každá dvoustrana obsahuje cvi�ení z �eského jazyka, matematiky, ale i 
prvouky.  
Úlohy jsou krátké a p�ehledn� graficky zpracované a vycházejí z osnov 
základních škol. 



11. Poradím si s �eštinou 2. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 96 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-066-2 (brož.) 
Sign.: V 22833V1 
�eština ; gramatika ; pravopis ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 2 
 
Poradím si s �eštinou 3. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 96 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-068-6 (brož.) 
Sign.: V 22834V1 
�eština ; gramatika ; pravopis ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 3 
 
Poradím si s �eštinou 4. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 94 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-137-9 (brož.) 
Sign.: V 22835V1 
�eština ; gramatika ; pravopis ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 4 
 
Poradím si s �eštinou 5. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 93 s. ;. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-138-6 (brož.) 
Sign.: V 22836V1 
�eština ; gramatika ; pravopis ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 5 
 
 

   
 
 
Anotace: 
Titul procvi�uje veškerou látku probíranou v hodinách �eského jazyka na 
prvním stupni základních škol.  
Publikace je ur�ena pro domácí procvi�ování, ale jist� ji využijí i u�itelé.  
Krátká cvi�ení pln� odpovídají osnovám základních škol. 
 
 
 



12. Poradím si s �eštinou a matematikou : chci se nau�it dob�e �íst, psát a 
po�ítat : [1. t�ída / text a ilustrace] Iva Nováková 
Praha : Pierot, [2010?] -- 88 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-196-6 (brož.) 
Sign.: V 22842V1 
�eština ; matematika ; u�ivo ; cvi�ení ; ro�ník 1 
 

Anotace: 
Tento pracovní sešit je ur�en pro všechny šikovné prv�á�ky k 
procvi�ení probírané látky z �eského jazyka a matematiky. 
Cvi�ebnice pro 1. ro�ník je plná hravých, barevných ilustrací 
Ivy Novákové. 
Na konci publikace naleznete klí� pro kontrolu správnosti 
výsledk�. 
 

 
 
 
 
13. Poradím si s matematikou 2. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 88 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-139-3 (brož.) 
Sign.: V 22837V1 
matematika ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 2 
 
Poradím si s matematikou 3. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 94 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-184-3 (brož.) 
Sign.: V 22838V1 
matematika ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 3 
 
Poradím si s matematikou 4. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 93 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-185-0 (brož.) 
Sign.: V 22839V1 
matematika ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 4 
 
Poradím si s matematikou 5. t�ídy ZŠ / [Petr Šulc, Hedvika Vilgusová] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 87 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-186-7 (brož.) 
Sign.: V 22840V1 
matematika ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 5 
 



   
 
 
Anotace: 
Ucelená �ada procvi�ovacích publikací je pomocníkem pro každého žáka 
prvního stupn� základní školy.  
Publikace je ur�ena pro domácí procvi�ování, ale jist� ji využijí i u�itelé.  
Krátká cvi�ení pln� odpovídají osnovám základních škol.  
Sou�ástí knihy je podrobný klí� ke všem cvi�ením pro kontrolu správnosti 
výsledk�. 
 
 
 
 
 
14. Poradím si s prvoukou : chci v�d�t všechno o našem sv�t� / [text a 
ilustrace] Iva Nováková 
Praha : Pierot, [2010?] -- 88 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-197-3 (brož.) 
Sign.: V 22841V1 
prvouka ; cvi�ení ; u�ivo ; ro�ník 1 

 
Anotace: 
Tento pracovní sešit je ur�en pro všechny šikovné prv�á�ky 
k procvi�ení probírané látky z prvouky. 
Úkoly se�azené podle obtížnosti hravou formou pomocí 
k�ížovek, spojova�ek a veselých obrázk� procvi�ují 
p�edevším schopnost d�tí soust�edit se, p�emýšlet a 
porozum�t zadání. 
 
 
 

 
 
 



15. Pozdní sb�r : o práci zkušených u�itel� / Bohumíra Lazarová a kol. 
Brno : Paido, 2011 -- 158 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7315-206-2 (brož.) 
Sign.: II 108960V1 
pedagogické povolání ; u�itel ; u�itelský status ; mentoring ; stárnutí 
 

Anotace: 
V první �ásti publikace jsou prezentovány texty v�nované 
n�kterým témat�m, které mají blízký vztah k problematice 
starších u�itel� a dokreslují kontext jejich práce, druhá �ást 
je v�nována vybraným výsledk�m z výzkumu realizovaného 
v rámci grantového projektu. 
Publikace je primárn� ur�ena u�itel�m a vedoucím 
pracovník�m škol, inspirací však m�že být pro všechny 
zájemce o školská témata a zvlášt� téma u�itelství. 
 

 
 
 
 
 
 
 
16. Pravopis p�ídavných jmen a zájmen / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor 
Drobný] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 75 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-199-7 (brož.) 
Sign.: V 22825V1 
�eština ; pravopis ; u�ivo ; cvi�ení ; p�ídavná jména ; zájmena 

 
Anotace: 
Publikace vám pom�že procvi�it si veškerá úskalí a obtížné 
gramatické jevy naší mate�štiny, jako jsou sklo�ování, 
stup�ování �i vzory. 
Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí 
st�edoškoláky, pro n�ž je vhodnou pom�ckou p�i p�íprav� na 
zkoušky na st�ední školu. 
 

 
 
 
 
 



17. Problémové chování d�tí a mládeže : [jak mu p�edcházet, jak ho 
eliminovat] / Stanislav Navrátil, Jan Mattioli 
Praha : Grada, 2011 -- 120 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3672-3 (brož.) 
Sign.: II 108923V1 
problémové dít� ; porucha chování ; výchova ; pedagogická komunikace ; výuka 
; prevence ; pedagogická psychologie 

 
Anotace: 
Obsah knihy vychází z faktu, že �astým zdrojem nežádoucího 
chování d�tí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, 
u�ení, vyu�ování a pedagogické komunikace jednotlivých 
rodi��, vychovatel� a u�itel� a jim odpovídající �innosti 
využívané v pr�b�hu výchovn�-vzd�lávací práce.  
První �ást publikace se zam��uje na rozbor a zhodnocení 
konkrétních podob chybného pojetí výchovy, u�ení a 
vyu�ování a na popis jejich vliv� na vznik nežádoucího 

chování d�tí a mládeže.  
Druhá �ást p�edkládá alternativy pedagogických �inností, které pomáhají 
p�edcházet vzniku nevhodného chování, a popisuje podmínky pro jejich využití 
ve výchovn�-vzd�lávací praxi. 
 
 
 
 
 
18. Shoda podm�tu s p�ísudkem / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 78 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-200-0 (brož.) 
Sign.: V 22826V1 
�eština ; u�ivo ; cvi�ení 

 
Anotace: 
Tato publikace vám pom�že procvi�it si veškerá úskalí a 
obtížné gramatické jevy naší mate�štiny – shodu podm�tu v 
rod� mužském, ženském i st�edním a podm�tu 
n�kolikanásobného s p�ísudkem.  
Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí 
st�edoškoláky, pro n�ž je vhodnou pom�ckou p�i p�íprav� na 
zkoušky na st�ední školu. 
 

 
 



19. Sociální práce : pro pedagogické obory / Lenka Gulová 
Praha : Grada, 2011 -- 208 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-247-3379-1 (brož.) 
Sign.: II 108831V1 
sociální práce ; sociální pedagogika ; metodologie ; výzkum 

 
Anotace: 
Publikace se snaží p�iblížit student�m pedagogických obor� 
disciplínu sociální práce, která m�že budoucím pedagog�m 
odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. 
Teorii sociální práce dopl�uje výzkumné šet�ení mezi 
odborníky, kte�í se v této oblasti dlouhodob� angažují.  
�tená� má možnost nahlédnout prost�ednictvím výzkumné 
analýzy do náro�né profese, která vzhledem k sou�asné 
spole�enské situaci zažívá velký rozmach. 

 
 
 
 
 
 
 
20. Vyjmenovaná slova / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 88 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-201-7 (brož.) 
Sign.: V 22827V1 
�eština ; pravopis ; u�ivo ; cvi�ení ; vyjmenovaná slova 

 
Anotace: 
Tato publikace vám pom�že procvi�it si veškerá úskalí a 
obtížné gramatické jevy naší mate�štiny – vyjmenovaná 
slova.  
Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí 
st�edoškoláky, pro n�ž je vhodnou pom�ckou p�i p�íprav� na 
zkoušky na st�ední školu. 
 
 

 
 
 
 
 
 



21. Výtvarná dílna / Hana Babyrádová 
Brno : Masarykova univerzita, 2005 -- 289 s. :. -- �eština. 
ISBN 80-7254-705-4 (Triton : brož.) 
Sign.: II 108937V1 
výtvarná výchova ; um�lecká výchova ; pedagogika ; vyu�ovací metoda ; 
alternativní škola ; výtvarné dílny 

 
Anotace: 
Novodobá výtvarná dílna je alternativou k b�žným formám 
edukace na našich školách.  
Organiza�ní forma dílny umož�uje ú�astník�m práci v 
delších �asových celcích a p�ináší jim jedine�nou zkušenost 
sdílení tv�r�í pracovní atmosféry.  
Autorka p�ibližuje východiska práce v díln�, rozebírá její 
fáze, nasti�uje možné p�ístupy k vedení dílny, uvádí p�íklady 
realizace výtvarných dílen u nás i v zahrani�í. 
 

 
 
 
 
 
 
22. Vzory podstatných jmen / [text Petr Šulc ; ilustrace Libor Drobný] 
Praha : Pierot, [2010?] -- 79 s. :. -- �eština. 
ISBN 978-80-7353-202-4 (brož.) 
Sign.: V 22828V1 
�eština ; pravopis ; u�ivo ; cvi�ení ; podstatná jména 

 
Anotace: 
Tato publikace vám pom�že procvi�it si veškerá úskalí a 
obtížné gramatické jevy naší mate�štiny – vzory podstatných 
jmen rodu mužského, ženského a st�edního.  
Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí 
st�edoškoláky, pro n�ž je vhodnou pom�ckou p�i p�íprav� na 
zkoušky na st�ední školu. 
 


