1. Aby nás to spolu bavilo celý rok : prožitkové učení v mateřské škole / Miroslava
Baxová -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 150 stran
ISBN 978-80-262-1370-3
Sign.: II 116074V1
předškolní výchova ; pohybové hry ; výtvarný projev ;
hudební výchova ; tvořivost ; hra ; metodika ; projekt ;
inspirace
Záměrem knihy je vzájemně se inspirovat, zkoušet nové
věci, zamýšlet se nad organizací a usnadnit si a zlepšit
práci v týmu ve třídě, částečně zdokumentovat možnosti,
nehledat v ničem vědu a hrát si s radostí.
https://katalog.npmk.cz/documents/469826

2. Diktáty trochu jinak pro 3. a 4. třídu ZŠ / Ondřej Hník, Růžena Hníková, Martina
Chloupková ; ilustroval Aleš Čuma -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2018 -- 62 stran
ISBN 978-80-253-3778-3
Sign.: II 116088V1
čeština ; pravopis ; učivo ; diktát ; základní škola ; ročník
3-4
Inovativní přístup založený na správném porozumění
danému gramatickému jevu: přečti si text, procvičuj
gramatické jevy a napiš diktát na jedničku.

https://katalog.npmk.cz/documents/469940

3.

Hejného metoda : zasloužená radost z poznávání : pro rodiče / Milan Hejný

Praha : H-mat, o.p.s., [2018]
Sign.: I 34553V1
matematika ; učení ; didaktika ; Hejného
metoda
Příručka pro rodiče o významu, zásadách a
výuce matematice podle Hejného metody.

https://katalog.npmk.cz/documents/469753

4. Inkluze v mateřské škole : děti s PAS, ADHD a handicapem / Martina Mazánková
-- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 119 stran
ISBN 978-80-262-1365-9
Sign.: II 116067V1
dítě ; speciální pedagogika ; integrovaná výuka ;
handicap ; rodina ; sourozenec ; mentálně postižený ;
Downův syndrom ; mentální handicap ; tělesně
postižený ; mozková obrna ; smyslová porucha ;
zrakově postižený ; sluchově postižený ; autismus ;
ADHD ; mateřská škola ; asistent ; inkluzivní vzdělávání
; grafomotorika ; hra ; zdravotně postižené dítě ;
pseudooligofrenie ; progresivní svalová dystrofie ;
strukturované učení ; alternativní komunikace ;
augmentativní komunikace ; syndrom zavržení rodiče
Praktická příručka pro pedagogy a asistenty pedagoga,
kteří spolupracují s rodiči dítěte s postižením. Přináší pohled do jednotlivých
metod a jejich zákonitostí, které lze ve výchovně vzdělávacím procesu dětí s
postižením využívat.
https://katalog.npmk.cz/documents/469813

5. Jak na ADHD a problémy s pozorností : praktické tipy pro každý den / Britta
Winter ; překlad Zuzana Mikesková -- 1. vydání
Brno : Edika, 2018 -- 131 stran, 14 nečíslovaných listů barevných obrazových
příloh -- cze
ISBN 978-80-266-1304-6
Sign.: II 116079V1
dítě ; ADHD ; pozornost ; porucha motoriky ;
vzdělávání ; stres ; volný čas ; rodina ; výchova ;
participace ; inkluze ; dyspraxie ; krize ; porucha
pozornosti ; každodenní život
Osvědčené pomůcky a rady jak zvládnout
každodenní problematické situace doma i ve škole,
tipy a triky jak na děti s problémy pozorností,
zvýšeným neklidem, jak zlepšit vztah s dospělými,
jak posílit sebedůvěru a další náměty.
https://katalog.npmk.cz/documents/469884

6. Jak se pastelky učily kreslit : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od
2,5 do 4 let / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 2. vydání
Brno : Edika, 2018 -- 64 stran
ISBN 978-80-266-1274-2
Sign.: III 39433V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; grafomotorika ; výtvarný
projev ; vnímání prostoru ; metodická příručka
Grafomotorická cvičení pomocí kterých se u malých dětí
rozvine jemná motorika a psychické funkce potřebné při
kreslení a psaní, grafomotorické dovednosti a kresba
dítěte, souhra ruky a oka, vnímání prostoru a upozorňuje
dospělé na možná úskalí při nácviku jednotlivých prvků.
https://katalog.npmk.cz/documents/469975

7. Jak to dělají skvělí rodiče : 75 tipů jak vychovat skvělé děti / Erica Reischer ;
překlad: Renáta Janů -- V nakladatelství BizBooks vydání 1.
Brno : BizBooks, 2018 -- 216 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0781-9
Sign.: II 116080V1
výchova dítěte ; rodinná výchova ; rozvoj osobnosti ;
výchova ; výchovná metoda ; výchovné poradenství ;
vztah rodiče-dítě ; rodičovská role ; rodičovství
Jednoduchý, stručný a přehledný manuál pro rodiče,
který shrnuje ty nejúčinnější výchovné strategie, které
je možné hned aplikovat v praxi.

https://katalog.npmk.cz/documents/469886

8.
Logopedická cvičení pro předškoláky / Ivana Novotná ; ilustrace: Miroslav
Růžek -- 1. vydání
Brno : Edika, 2018 -- 64 stran
ISBN 978-80-266-1284-1
Sign.: III 39402V1
předškolní dítě ; logopedie ; řečová dovednost ;
grafomotorika ; cvičení ; rozvoj myšlení
Návody k procvičování hlásek a zábavná a hravá
cvičení doprovázené pěknými obrázky. Pomáhají
rozvíjet řečové dovednosti včetně schopnosti
vyjadřování, rozšiřovat slovní zásobu, zrakové a
sluchové vnímání, tříbit jazykový cit. Děti si mohou
procvičit grafomotoriku, paměť a další důležité
schopnosti a dovednosti každého předškoláka.
https://katalog.npmk.cz/documents/469758

9.
Maturita v pohodě. Anglický jazyk / autoři: Jindra Bízová, Renata Bočková,
Jolana Čechová, Zuzana Kadlecová, Lukáš Malý, Marcela Tesařová ; ilustrátor:
Lumír Jůrka -- 2. vydání
Praha : Taktik, 2018 -- 166 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-7563-159-6
Sign.: III 39427V1
angličtina ; gramatika ; porozumění textu ; slovní zásoba
; učivo ; test ; maturita ; ústní projev ; střední škola ;
didaktický test
Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co
můžete u maturity očekávat. Obsahuje didaktické
testy, část věnující se písemné práci a ústní zkoušce.

https://katalog.npmk.cz/documents/469957

10. Maturita z českého jazyka a literatury : učebnice a cvičebnice k ústní maturitní
zkoušce / Michal Martoch -- Vydání 1.
Praha : Grada, 2018 -- 303 strany
ISBN 978-80-247-4855-9
Sign.: III 39426V1

čeština ; literatura ; dílo ; analýza ; maturita ; ústní
zkouška ; střední školství
Příručka obsahuje rozbor a charakteristiku 50
literárních děl, je sestavena jako učebnice i cvičebnice
zároveň. Je určena na ústní maturitní zkoušku
z českého jazyka a literatury.

https://katalog.npmk.cz/documents/469955

11.
Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného
vzdělávání / Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Michal Růžička a kolektiv -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 -- 186 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5321-7
Sign.: II 116063V1
pedagogický výzkum ; pedagog ; názor ; postoj ;
školská politika ; speciální vzdělávací potřeby ; Česko ;
integrovaná výchova ; integrované vzdělávání
Prezentace kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo
zjistit, analyzovat a následně popsat stávající stav
názorové hladiny, postojů a hodnocení a potřeb
pedagogických pracovníků České republiky ve vztahu
k
aktuální realitě pedagogické praxe vyvolané
účinností novely školského zákona (č. 82/2015 Sb.).
https://katalog.npmk.cz/documents/469791

12.

Příprava na státní maturitu. Zeměpis / Petr Karas a Ludvík Hanák -- 3. vydání

Praha : Fragment, 2018 -- 215 stran
ISBN 978-80-253-3768-4
Sign.: III 39430V1

zeměpis ; státní maturita ; cvičení

Příprava na didaktický test, procvičení čtení z map a
řešení úloh.

https://katalog.npmk.cz/documents/469962

13. Příprava na státní maturitu. Matematika / Eva Řídká, Dana Blahunková, Petr
Chára -- 3. vydání
Praha : Fragment, 2018 -- 283 strany
ISBN 978-80-253-3767-7
Sign.: III 39429V1
matematika ; státní maturita ; cvičení

Příprava na didaktický test, řešení i nejnáročnějších
úloh a procvičení logického myšlení.

https://katalog.npmk.cz/documents/469961

14. Rozvoj řeči : zvuky a slabiky / napsala: Petra Klapáková ; ilustrovala: Vendula
Hegerová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2018 -- 71 stran
ISBN 978-80-266-1303-9
Sign.: II 116095V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní
výchova ; řeč ; dovednost ; logopedie ;
vizuální vnímání ; akustické vnímání ;
kognitivní vývoj ; grafomotorika ; hra ; rozvoj
řeči ; pro děti
Kniha obsahuje originální hry a nápady pro
rozvoj komunikačních dovedností dětí od 3
let. Cílem knihy je
pomoci hravou formou rozvinout sluchové vnímání,
fonematický sluch, jazykový cit i slovní zásobu, jakožto
i další poznávací
schopnosti. Kniha je vhodná jak pro práci s jednotlivci, tak pro menší skupinu.
https://katalog.npmk.cz/documents/469963

15. Slovníček pojmů z českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ / František
Brož ; ilustroval Aleš Čuma -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2018 -- 207 stran
ISBN 978-80-253-3818-6
Sign.: II 116096V1

čeština ; literární výchova ; terminologie ; přijímací
zkouška ; základní škola ; druhý stupeň ; gymnázium
Užitečný pomocník při přípravách do školy, ale také při
přípravě na jednotné přijímací zkoušky. Každému
heslu je věnována jedna stránka. Vše je jednoduše
vysvětleno a nechybí ani kontrolní úlohy.

https://katalog.npmk.cz/documents/469964

16.

Sourozenci - o spravedlivé výchově / Markéta Skládalová -- 1. vydání

Brno : CPress, 2018 -- 163 stran
ISBN 978-80-264-2029-3
Sign.: II 116101V1

rodina ; rodinná výchova ; vztah rodiče-dítě ; výchova
dítěte ; pedopsychologie ; sourozenec
Mnoho praktických informací a rad, které pomohou
rodičům nalézt klid v rodině: jak připravit starší dítě
na příchod sourozence, co se sourozeneckou
žárlivostí, rivalitou, jak řešit sourozenecké potyčky,
jak na vztahy nevlastních sourozenců.

https://katalog.npmk.cz/documents/469974

17. Vědci v mateřské škole 2 : aktivity pro malé badatele / Dagmar Krupová, Ivana
Rochovská ; ze slovenštiny přeložila Tereza Hubáčková -- Vydání první
Praha : Portál, 2018 -- 135 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1391-8
Sign.: II 116070V1

předškolní výchova ; badatelsky orientovaná výuka ;
aktivita ; metodika ; fyzikální jev
Badatelské aktivity pro děti v mateřské škole a jejich
rozvíjení v předškolním vzdělávání. Používání
vhodných forem a metod je zárukou úspěšnosti.

https://katalog.npmk.cz/documents/469817

18.
Zákon o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ; Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek : dle právního stavu k 1. září 2018
Český Těšín : Poradce s.r.o., 2018 -- 256 stran
ISBN 978-80-7365-408-5
Sign.: I 34556V1

školství ; školský zákon ; vyhláška ; financování ; Česko
Obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti
školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech
důležitých právních předpisů k 1.9.2018.

https://katalog.npmk.cz/documents/469896

