1. Cvičení pro rozvoj čtení : pro začínající čtenáře a děti se specifickými
poruchami učení / Pavel Svoboda -- Vyd. 2.
Praha : Portál, 2012 -- 55 s.
ISBN 978-80-262-0196-0
Sign.: III 38489V1

čtení ; mladší školní věk ; rozvoj ; myšlení ;
porucha učení ; cvičení ; věk 7+
Průpravná zábavná cvičení pro vytváření
správných návyků při čtení, k tříbení rozlišovacích
schopností, k rozvoji paměti a fonematického
vnímání. Kniha je určena zejména začínajícím
čtenářům a dětem se specifickými poruchami
učení, rodičům a učitelům.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454466
2. Dysgrafie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení / Dita
Nastoupilová ; ilustrovala Markéta Vydrová -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2017 -- 31 stran
ISBN 978-80-253-3083-8
Sign.: III 38487V1
čeština ; psaní ; dysgrafie ; grafomotorika ; porucha
učení ; náprava ; cvičení ; mladší školní věk ; základní
škola
Pestré aktivity pro děti mladšího školního věku,
které se zatím s tužkou či perem příliš nekamarádí.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454395

3. Dyslexie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení / Dita
Nastoupilová ; ilustrovala Markéta Vydrová -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2017 -- 31 stran
ISBN 978-80-253-3076-0
Sign.: III 38488V1
čeština ; čtení ; dyslexie ; porucha učení ; náprava ;
cvičení ; základní škola ; ročník 2-3
Bohatě ilustrovaný pracovní sešit k nácviku čtení.
Prvotní činností je práce s obrázky, která rozšiřuje slovní
zásobu. Ve druhé fázi se pracuje s krátkými příběhy.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454396

4. Kritické myslenie v edukačnej praxi na Slovensku / Martina Kosturková -Vydanie prvé
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016 -- 175 stran -- slo

ISBN 978-80-555-1563-2
Sign.: II 114355V1
pedagogika ; vzdělávání ; empirický výzkum ;
Slovensko ; kritické myšlení ; gramotnost ; rozvoj ;
metodologie
Cílem knihy je představit oblast kritického
myšlení a prezentovat nové empirické poznatky
vybraných skupin v edukační praxi na Slovensku.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454314

5. Tematické zprávy : školní rok 2015/2016 / autoři: Tomáš Zatloukal, Ondřej
Andrys, Josef Basl, Lucie Bird, Radek Blažek, Radovan Bogdanowicz, Simona
Boudová, Lenka Darmovzalová, Martina Havlíčková, Zdeněk Modráček, Lucie
Mokrá, Tomáš Pavlas, Dana Pražáková, Silvie Příhodová, Petr Suchomel,
Vladislav Tomášek
Praha : Česká školní inspekce, 2016 -- 515 stran

ISBN 978-80-88087-10-6
Sign.: III 38491V1
výchova ; vzdělávání ; školství ; Česko ; 2015-2016

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454487

6. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015 /
Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková,
Zuzana Tion Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Jan Kozák, Blanka
Nechanská, Tomáš Vlach, Tereza Černíková, Hana Fidesová, Lucie Jurystová, Jiří
Vopravil
Praha : Úřad vlády České republiky, 2016 -- 266 stran
ISBN 978-80-7440-156-5
Sign.: III 38484V1
drogy ; toxikomanie ; závislost ; prevence ; úmrtí ;
terapie ; legislativa ; statistická data ; Česko ; drogová
kriminalita ; drogové trhy ; protidrogová politika ; 2015
Národní protidrogová politika a její kontext. Užívání
drog v populaci. Prevence. Specializovaná léčba.
Zdravotní souvislosti. Sociální souvislosti. Drogová kriminalita. Drogové trhy.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=454209

