
Výběr z nových knih 7-8/2015 – pedagogika 
 
1. Blbinky a bláto : akční knížka vhodná do velkoměst & pro stavbu 
domečků na stromech / Andreas Weber s Emmou & Maxem ; přeložila Jana 
Čeřenová 
Praha : DharmaGaia, 2015 -- 133 stran -- cze 
ISBN 978-80-7436-057-2 
Sign.: II 113175V1 
Edice:Šťastné dítě (DharmaGaia) 
výchova dítěte ; rodinná výchova ; hra ; příroda 
 

Anotace: 
Oceněný novinář, biolog a filozof Andreas Weber spolu se svými 
dětmi Maxem (13) a Emmou (10) předvádějí, jak si děti mohou 
venku opět divoce a nevázaně hrát. Jejich návrhy sahají od 
spikleneckých pokynů, jak přeměnit vlastní zahradu v 
dobrodružnou zónu, až po výzvu k přestavbě školních dvorů a ulic 
měst v divoké přírodní prostory.  

Knížka je manuálem živosti, bohatě ilustrované nápady pomáhají dětem do 12 
let, aby samy tvořily. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446397 
 
 
 
2. Individualizace v mateřské škole / Věra Krejčová, Jana Kargerová, Zora 
Syslová -- Vydání první 
Praha : Portál, 2015 -- 182 stran 
ISBN 978-80-262-0812-9 
Sign.: II 113176V1 
předškolní výchova ; mateřská škola ; individualizace ; individualizovaná výuka 
; pedagogická diagnostika ; vzdělávací program ; vývoj dítěte 

 
Anotace: 
Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro 
individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – 
přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a 
hodnocením výsledků vzdělávání. 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446402 



3. Jak přežít, když si nevím rady se školou : rádce pro děti, které nevědí, 
jak se učit / Ron Shumsky, Susan M. Islascox, Rob Bell ; z anglického originálu 
The survival guide for school success přeložila Petra Diestlerová -- Vydání 
první 
Praha : Portál, 2015 -- 151 stran -- cze 
ISBN 978-80-262-0907-2 
Sign.: II 113177V1 
učení ; pozornost ; paměť ; organizace času ; školní úspěšnost  
 

Anotace: 
Knížka nabízí konkrétní, věcné rady, které se týkají organizace 
času a práce, strategií na udržení pozornosti, plánování činností. 
Kniha je určena především dětem staršího školního věku, 
například těm, které přešly na víceleté gymnázium a potřebují 
zvládnout nároky dalšího stupně školy.  
Osloví i rodiče a učitele dětí, pro které je škola oříšek. 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446403 
 
 
 
4. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení : cesty od školních 
výkonových paradoxů k úspěchu / Šárka Portešová ... [et al.] -- 1. vyd. 
Brno : Masarykova univerzita, 2014 -- 140 s. 
ISBN 978-80-210-7520-7 
Sign.: II 112964V1 
nadaný ; speciální pedagogika ; porucha učení ; volba povolání ; střední škola ; 
vysoká škola 

 
Anotace: 
Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a 
poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů. 
Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování 
nadání v období adolescence a rané dospělosti se zaměřuje 
především na otázky související s úspěšným překonáváním 
školního znevýhodnění těchto studentů, jež souvisí s jejich 
poruchou učení.  

Na konkrétních příkladech výpovědí nadaných studentů s tzv. dvojí 
výjimečností ukazuje, které faktory a podmínky mohou vést k úspěšné 
kompenzaci jejich specifických handicapů a souběžně k rozvoji nadání a 
naopak, které skutečnosti jsou v tomto procesu rizikové. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445138 



5. Rytmus rodiny : objevte pocit zázraku v rytmu ročních období / Amanda 
Blake Soule a Stephen Soule ; z amerického originálu The rhythm of family: 
discovering a sense of wonder through the season přeložila Andrea Bačová 
Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2015] -- 271 stran -- cze 
ISBN 978-80-7263-959-5 
Sign.: II 113180V1 
rodinná výchova ; péče o dítě ; tvořivost ; příroda ; životní styl ; každodenní 
život 
 

Anotace: 
Kniha Rytmus rodiny je průvodcem životem pro každou rodinu. 
Pomáhá nám sledovat změny ročních období a zpomaluje nás, 
inspiruje novými typy tvořivé hry, vzbuzuje v nás pocit 
pospolitosti rodiny, prohlubuje povědomí o přírodě, učí nás 
kreativitě a přivádí tak blíže k Zemi a k našim dětem. 
 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446406 
 
 
 
 
6. S láskou i rozumem : využijte emoční inteligenci ve výchově / Ivana 
Procházková, Jitka Ševčíková, Michaela Tilton -- 1. vydání 
Brno : CPress, 2015 -- 223 stran 
ISBN 978-80-264-0809-3 
Sign.: II 113073V1 
výchova dítěte ; pedopsychologie ; vztah rodiče-dítě ; emoce ; interpersonální 
vztahy ; komunikace ; hra ; rodičovství 

 
Anotace: 
Tato kniha je zaměřena nejen na děti, ale také na rodiče, aby se 
ve vypjatých výchovných situacích naučili zvládat své emoce, 
vztek, agresi.  
Dále zde najdete, jak zvyšovat komunikativnost dítěte, přínos 
znakování pro další vývoj, kdy začít s výukou dalšího jazyka, 
tipy na vhodné prostředí a aktivity k rozvoji mozku.  

Autorky veškeré rady napsaly se znalostí nejnovějších poznatků neurovědy. 
 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=445911 
 
 
 



7. Udělejte si čas : pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, 
které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného 
projevu / Mary Nashová-Worthamová, Jean Huntová ; z angličtiny přeložila a 
část o hláskách pro český jazyk upravila Eva Oliveriusová -- Vydání první 
Praha : Malvern, 2015 -- 103 stran -- cze 
ISBN 978-80-7530-007-2 
Sign.: I 34317V1 
dítě ; pohyb ; porucha učení ; porucha řeči ; motorika ; vnímání prostoru ; 
psychoterapie ; speciální pedagogika 
 

Anotace: 
Kniha obsahuje pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty 
dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní 
a mluveného projevu. 
 
 
 

 
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=446407 
 


