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Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

spolu s tím, jak Portál vydává nové knihy o seberozvoji, psychické 
hygieně a kondici, programech k zvládání stresu, proti vyhoření, rádců 
pro vysoce citlivé lidi a podobně, kladu si otázku, zda se naše knihy 
dostanou i k učitelům. Vždyť která jiná profese v sobě zahrnuje tolik 
psychicky a mentálně náročných rovin, než právě vaše. Uvědomuji si, 
že podpora učitelů jakožto těch, kdo se zásadně podílejí na utváření 
celé společnosti tím, že vychovávají a vzdělávají naše děti, by měla mít 
mnohem širší základnu. 

Portál tradičně nenabízí pouze knihy, které pomáhají vést vyučování, 
nabízejí sady námětů a tipů jak do hodin, tak i pro volný čas. Věnuje 
se i podpoře lidí v náročných profesních situacích, kam český učitel 
bezesporu patří. Nechejte se inspirovat také touto naší nabídkou 
a myslete i na sebe. Bez vyrovnaných a osobnostně silných učitelů se 
naše společnost neobejde!

Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.  
šéfredaktor
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Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.  



Veselé štafetové hry 47

3 / Přepravní štafeta

Zde je nezbytná rychlost, koordinace a  taktika. Do košíků nebo obrá-
cených krabic u mety uložíme spoustu malých plastových míčků. První 
běžec popadne míček z krabice, utíká nazpět a předá míček druhému 
běžci. Ten se rozběhne k metě, vezme další míček a předá oba třetímu 
běžci… Hráči nosí stále více míčků. Pokud jim nějaký spadne, nesmějí ho 
zvednout. Vyhrává ten tým, který za předem dohodnutou dobu nebo 
dohodnutý počet kol přepraví nejvíc míčků.

POMŮCKY

spousta malých plastových míčků, krabice nebo košíky

3 / Školní autobus

Tuto štafetu hrajeme jako kyvadlovou. Každý tým se rozdělí na dvě sku-
piny, které se postaví ve velké vzdálenosti proti sobě. Dítě, které rádo 
a dobře běhá, bude řidičem autobusu. Vyběhne na jednu stranu (při li-
chém počtu na tu s větším počtem hráčů), popadne jedno z dětí za ruku 
a utíká spolu s ním nazpět. Autobus nemůže jet bez řidiče, a tak musí být 
řidič vždy vpředu. Všechny děti chtějí jet do školy, a proto žádné nevy-
stupuje a řetěz je stále delší.
Před začátkem hry se můžeme dětí zeptat, kde chtějí v autobusu sedět.
Vyhrává ten autobus, který jako první dojel se všemi dětmi do „školy“.
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35/ Ponožková štafeta

Před zahájením hry upevníme dlouhou šňůru na stěnu ve výšce dětí, 
popř. ve velkých tělocvičnách napříč místností. Všechny kolíčky buď 
na startu nasypeme do látkového sáčku, nebo je rozmístíme na šňůru. 
V malém košíčku jsou zmuchlané ponožky příslušného týmu. Každý hráč 
má za úkol pověsit své vlastní ponožky pěkně vedle sebe na šňůru, při 
každém běhu jednu.

OBMĚNY

Ponožky hráči nejprve pověsí na šňůru a pak je musí znovu sebrat. 
Vyhrává ten tým, jehož členové mají znovu správně oblečené 
ponožky. Smí si je obléknout, až když doběhnou za startovní čáru.
Obě ponožky si hráč musí před během vyhledat v košíku a pak je 
najednou pověsí na šňůru.
Před startem si hráči ponožky nejprve vysvléknou a potom pověsí 
na šňůru.
„Prací maraton“ zahrnuje následující kroky: vysvléct obě ponožky, 
při prvním běhu je pověsit, při dalším je znovu sebrat a zase si je 
obléct. Tým, který má jako první znovu oblečené všechny ponožky, 
v maratonu vyhrává!

POMŮCKY

dlouhá šňůra, spousta kolíčků na prádlo, pro každý tým látkový sáček, 
malý košík, ponožky dětí
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Antje Suhr

PŘEKLAD ALENA BEZDĚKOVÁ

100 zábavných 
pohybových her 

Pro skupiny dětí 
od 3 do 10 let

#HRY #PRAXE 
#1. STUPEŇ #DRUŽINA 

#TĚLOCVIK # NOVINKA

Brož., 120 str., 199 Kč, 159 Kč

UKÁZKA

HRY 3



Anna Holeyšovská

Kathy Paterson

Rok ve školní družině

Motivační tříminutovky

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#DRUŽINA #NÁMĚTY NA 
ČINNOST

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #BESTSELLER #PRÁCE 
S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Anna Holeyšovská

Rok ve školní družině

ČINNOST

Kathy Paterson

Motivační tříminutovky

S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Brož., 168 str., 249 Kč, 199 Kč

Brož., 184 str., 299 Kč, 239 Kč

PŘEKLAD MIROSLAVA KOPICOVÁ

HRY4

Přes 100 jednoduchých 
cvičení k aktivizaci skupiny

Náměty určené pro práci s dětmi mladšího školního věku. Kniha obsahuje 
soubor známých i méně známých zábavných a didaktických her, soutěží, hádanek, 
námětů na vycházky a dalších praktických činností, který svým členěním, časovým 
a tematickým uspořádáním tvoří ucelený program nepísemné přípravy žáků na 
vyučování. Veškeré činnosti jsou vyzkoušené v praxi. Náměty navazují na osnovy 
prvního ročníku základní školy a dotýkají se metodických materiálů pro výuku 
českého jazyka, matematiky a prvouky. Kniha má deset základních kapitol, které 
jsou pojmenovány podle měsíců školního roku.

Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky nutně kolísá. Všimne-li si 
učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá, děti si vyťukávají textové zprávy, štěbetají, 
zasněně hledí z okna, usínají nebo dokonce spí, je čas na motivační tříminutovku, 
neboli životabudič. Tyto jednoduché a osvědčené aktivity a hry nevyžadují zvláštní 
přípravu a jsou časově nenáročné. Dávají příležitost učiteli i žákům či studentům 
udělat si malou přestávku, ale také rozproudit energii ve třídě nebo ji naopak 
zklidnit, zaujmout žáky a zvýšit jejich připravenost k učení.



Zdeněk Šimanovský 

Jan Neuman; Soňa Hermochová

Hry pro zvládání 
agresivity a neklidu

Nejlepší hry do kapsy

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #DRUŽINA #PRÁCE 

S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #DRUŽINA 

#BESTSELLER

Brož., 192 str., 225 Kč, 180 Kč

Brož., 176 str., 219 Kč, 175 Kč

HRY 5

Hry uvolňující napětí; vyjádření emocí; zdravé 
sebeprosazení; hry pro zlepšení vztahů ve skupině

Do klubovny i do přírody

Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách 
dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha 

nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. 
Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná 

agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě 
k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce 

na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.

Kniha představuje výběr z deseti dílů řady Hry do kapsy, které Portál vydal 
v letech 2003 až 2005. Zahrnuje to nejlepší z oblasti her sociálně psychologických, 

motorických a kreativních, které deset malých knížeček postupně nabízelo. Nová 
publikace si zachovává příjemný kapesní formát, přitom je nabitá informacemi. 



Deborah M. Plummer

Hry pro rozvoj 
všímavosti u dětí

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #DRUŽINA #PRÁCE 
S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM
Deborah M. Plummer

Hry pro rozvoj 
všímavosti u dětí

S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM

Brož., 168 str., 275 Kč, 220 Kč

Kniha staví na modelu všímavé hry k dosažení pocitu pohody u dětí. První část 
se věnuje teoretickým a praktickým základům. Jsou zde popsány zásady při 
užití modelu všímavé hry při zohlednění emočního prostředí. Vychází z toho, že 
potřeba se na něco soustředit je přirozenou součástí našeho života. Druhá část 
je zásobárnou her a aktivit od „Zaměření na tělo“, „Konec nervozity“ k „Hudebním 
kresbám“ a „Předání úsměvu“. Aktivity je vhodné použít jak ve skupinách dětí 
5-12 let, stejně jako s jednotlivci, a mohou být upraveny pro děti se zvláštními 
potřebami a potížemi se soustředěním, jako je ADHD.

HRY6

PŘEKLAD PAVLA LE ROCH

Mindfulness pro děti 5–12 let

Deborah M. Plummer

Hry pro zvládání hněvu

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #DRUŽINA #PRÁCE 
S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM #NOVINKA
Deborah M. Plummer

Hry pro zvládání hněvu

S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM #NOVINKA

Brož., 144 str., 255 Kč, 204 Kč

Praktická příručka pro učitele a vychovatele, kteří chtějí porozumět dětskému 
hněvu, zvládat ho a konstruktivně s ním pracovat. Obsahuje 72 her zaměřených na 
úspěšné strategie zvládání hněvu ve skupině dětí ve školce a škole, v zájmových 
kroužcích a na dětských táborech, ale i v rodině. Děti se učí vnímat hněv a emoce 
jako pomocníky v osobnostním růstu a při rozvíjení zdravých vztahů.

PŘEKLAD MIROSLAVA KOPICOVÁ

Cvičení a hry pro děti 5–12 let



Jana Bílková 

Jesper Juul; Peter Hoeg a kol.

Cvičení mentální 
kondice

Trénink empatie u dětí 

#PRACOVNÍ LISTY #ČESKÝ JAZYK 
#PRAXE #1. STUPEŇ #2. STUPEŇ 

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#EMPATIE #PRÁCE S TŘÍDNÍM 

KOLEKTIVEM

Brož., 120 str., 229 Kč, 183 Kč

Brož., 152 str., 225 Kč, 180 Kč

365 úkolů na celý rok

Víte, že kromě tělesných rozcviček existují i ty mentální? Tato kniha vám jich nabízí 
přesně 365, na každý den v roce. Můžete je řešit postupně, ale na druhé straně 

není nutné omezovat se na jediné cvičení denně. Různé typy úkolů jsou záměrně 
promíchány, někdy vyžadují chvíli zkoušení a hledání. Kniha je určena pro všechny, 

kdo rádi luští, pracují na své mentální kondici a fl exibilitě, kdo rádi přemýšlejí 
a hrají si s písmeny, slovy a jazykem.

Co je empatie, čím může přispět dnešnímu světu a jak ji konkrétně pěstovat. Podle 
autorů této knihy je úkolem všech, kdo se podílejí na výchově dětí, pěstovat jejich 

schopnost spočinout v sobě, vnímat vlastní pocity, navázat se sebou kontakt. Tak se 
děti naučí vcítit se nejen do sebe, ale i do druhého – prohloubí schopnost empatie, 
s níž se všechny děti rodí, ale ne každé dítě tuto dovednost rozvine. K tomu autoři 

předkládají svůj model pěti přirozených kompetencí, jež souvisejí s tělem, dechem, 
srdcem, kreativitou a vědomím. 

HRY 7

PŘEKLAD MICHAELA WEBEROVÁ



Zdeněk Šimanovský

Alena Tichá

Hry s hudbou a techniky 
muzikoterapie

Učíme děti zpívat

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #HUDEBNÍ VÝCHOVA

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ 
#HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zdeněk Šimanovský

Hry s hudbou a techniky 
muzikoterapie
Hry s hudbou a techniky 
muzikoterapie
Hry s hudbou a techniky 

Alena Tichá

Učíme děti zpívat

Brož., 248 str., 267 Kč,  214 Kč

Brož., 152 str., 219 Kč, 175 Kč

ILUSTRACE PATRICIE KOUBSKÁ

Hlasová výchova pomocí her pro děti 
od 5 do 11 let

Soubor hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti všeho věku. 
Učitelům, rodičům, vychovatelům, terapeutům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební 
a pohybové dovednosti dětí, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve 
kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. 
Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale 
i k prevenci či terapii problémových jevů a sociální patologie.

Děti mívají málo příležitostí ke zpívání a často ani neumějí správně používat svůj 
hlas. Neúspěchy je pak mnohdy od zpěvu odradí na celý život. Autorka na základě 
hlubokých znalostí a zkušeností s dětmi připravila cvičení a hry, které vedou i tzv. 
nezpěváky k čistému zpěvu. Děti se učí být citlivější a vnímavější ke svým tělesným 
a sluchovým prožitkům, učí se být ohleduplní ke svému hlasu. Hrou procvičují 
dovednosti potřebné ke zpěvu, jako je správné dýchání, uvolnění, koordinace 
a posílení potřebných svalů, probuzení hlavového rejstříku, rezonance hlasu. 

NOVÉ 
AKTUALIZOVANÉ 

VYDÁNÍ

Ve výchově, sociální práci a klinické praxi 

HUDEBNÍ VÝCHOVA8



UKÁZKA

HUDEBNÍ VÝCHOVA 9

5

D v e prožilo s klukem n co hezk ho, je nad ená a zbož uje ho, 
nenechala by ho ani pracovat. dyž si to ale p edstaví, že on by 
ned lal nic a ona by byla na v echno sama, rychle se vrací ze sv ch 
sn  na zem . 

e to krásn  snít. ny nutí lov ka, aby n co nov ho zkusil, ud lal. 
e taky ale dobr  vracet se v as na zem , abychom svoje sny 

uskute nili. 

  yprávíme si o snech, co se komu zdálo a jak to prožíval.

  vojice sehraje sc nku o tom, jak mlad í bratr jen sedí a nic 
ned lá a nechá se svojí sestrou obskakovat. ejprve pouze ml ky, 
pantomimou, a pak p idají slova. 

  ehrajeme podobnou sc nku, tentokrát o manželích. už jenom 
sedí, na v echno nadává a nic ned lá. ena obsluhuje muže 
a k tomu dv  mal  d ti. 

  ažd  si zvolí n jakou postavu z d jin nebo z kultury arla ., 
. A. omensk ho, . van eethovena, oba arleyho ap. , 

kterou zná a jíž si váží, má ji rád. hvíli si p edstavujeme, 
o em asi postava snila, když jí bylo deset, a povídáme si 
pak o tom. ikdy nerezi nuj na to, co chce  opravdu d lat. 

lov k s velk mi sny je mocn j í než ten se v emi akty,  
napsal Albert instein.
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Čerešničky, čerešničky, čerešně 

2. Bol to šohaj malovaný jak r ža,
toho bych si vyvolila za muža.
[: Ani bych mu robit nedala,
enem ako r žu bych ho chovala. :]

3. Ako r žu, ako r žu ervenú,
ja bych bola jeho žen  milen ,
[: ja bych bola jeho lalija
a on moja r ža, r ža ervená. :]

4. A ke  bych ho a ke  bych ho dostala,
pak bych sa mu, pak bych sa mu vysmiala,
[: Robit bude a já tancovat,
já si predsa umím chlapca vychovat. :]
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Zdeněk Šimanovský; Alena Tichá; Tereza Staňková

Lidové písničky 
a hry s nimi 2

#HRY #PRAXE #1. STUPEŇ #2. 
STUPEŇ #HUDEBNÍ VÝCHOVA 

#NOVINKA

Brož., 160 str., 299 Kč, 239 Kč

Pokračování úspěšného titulu Lidové písničky a hry s nimi představuje téměř sto 
českých, moravských a několik slovenských lidových písní v jednoduché notové 

lince a s akordy. Každou píseň doprovázejí inspirativní podněty pro práci ve 
skupině, návody ke hrám a činnostem, které souvisejí s tématy a situacemi v písni, 

s její náladou a dějem.

NOVINKA,
OBSAHUJE CD 

S PÍSNĚMI 
I HUDEBNÍM 

DOPROVODEM



UKÁZKA

NÁZEV TÉMATU10 HUDEBNÍ VÝCHOVA10

12 půltónů

#TEORIE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #HUDEBNÍ VÝCHOVA 
#ENCYKLOPEDIE #NOVINKA

12 půltónů

#TEORIE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #HUDEBNÍ VÝCHOVA 
#ENCYKLOPEDIE #NOVINKA

Pevná, 128 str., 299 Kč,  239 Kč

Nádherně grafi cky vypravená encyklopedie nabitá až po samé okraje stránek 
informacemi ze světa hudby. Dětem přibližuje hudbu atraktivní formou, dozvědí 
se nejen o samotných principech hudby jako takové, ale odnesou si informace 
o přesahu hudby do ostatních lidských činností, jak se hudba a člověk vzájemně 
ovlivňují.

PŘEKLAD MARTIN VESELKA

Zuzanna Kisielewska 

120 JE ZÁKLAD

Počet úderů za minutu jako měřítko tempa se poprvé 

objevil v 19. století společně s vynálezem metronomu. 

Toto zařízení, které vytváří pravidelné zvuky 

a odměřuje shodné intervaly času, udává hudebníkům 

rychlost, s jakou mají hrát, a pomáhá jim udržet si ji. 

Ukazatel BPM mimo to umožnil také rozvoj takzvané 

klubové hudby. Jeho znalost totiž poskytuje dýdžejům 

možnost provádět beat-matching, tedy vzájemně 

přizpůsobovat dvě po sobě navazující skladby tím, 

že synchronizují jejich tempa. Uveďme ještě jednu 

zajímavost: ukazuje se, že lidé ze své přirozenosti 

upřednostňují rytmy v tempu 120 BPM, tedy dvou 

úderů za vteřinu. Analýzou 75 000 písniček, které se 

těšily popularitě mezi šedesátými a devadesátými 

lety 20. století, se zjistilo, že valná většina z nich 

vychází právě z tohoto tempa. Zkuste si na sobě 

provést experiment – začněte klepat prstem do stolu, 

podupávat si nohou na podlaze anebo udělejte několik 

kroků. Většina lidí, kteří o to byli požádáni, to dělá 

právě v tempu dvou úderů za vteřinu. A jak je to u vás?

UKÁZKA

 

ITALSKY A OD SRDCE

Než se čas v hudbě začal označovat přesným počtem 

úderů za minutu, využívala se k tomu italská přídavná 

jména. Dodnes se v klasické hudbě setkáváme s pojmy, 

jako je například vivace, tedy rychle a živě, moderato, 

tedy mírně, a lento, tedy pomalu, zvolna (ostatně 

i samotné slovo „tempo“ pochází z italštiny a znamená 

„čas“). Nabízí se ale otázka, jak poznáme, co to 

znamená rychle a co naopak pomalu, když používáme 

takto obecné pojmy. A zde se musíme vrátit zase do 

biologie. Výchozím tempem – tedy ani rychlým, ani 

pomalým – je vedle rychlosti, kterou chodíme, zejména 

právě rychlost tlukotu našeho srdce.
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120 JE ZÁKLAD

Počet úderů za minutu jako měřítko tempa se poprvé 

objevil v 19. století společně s vynálezem metronomu. 

Toto zařízení, které vytváří pravidelné zvuky 

a odměřuje shodné intervaly času, udává hudebníkům 

rychlost, s jakou mají hrát, a pomáhá jim udržet si ji. 

Ukazatel BPM mimo to umožnil také rozvoj takzvané 

klubové hudby. Jeho znalost totiž poskytuje dýdžejům 

možnost provádět beat-matching, tedy vzájemně 

přizpůsobovat dvě po sobě navazující skladby tím, 

že synchronizují jejich tempa. Uveďme ještě jednu 
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Jiří Žáček; Pavel Jurkovič

Milena Kmentová

Jak počítají koťata 
+ CD

Třída zpívá ÍÁÍÁ

#PRAXE #1. STUPEŇ #HUDEBNÍ 
VÝCHOVA #BESTSELLER

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#HUDEBNÍ VÝCHOVA #NOVINKA

Brož,  64 str., 179 Kč, 143 Kč

Pevná, 88 str., 335 Kč, 268 Kč

Hudební hry v rozvoji fonematického 
uvědomování

Knížka známého básníka Jiřího Žáčka a hudebního pedagoga a skladatele Pavla 
Jurkoviče obsahuje téměř 60 zhudebněných básniček, některých již známých, 

jiných zcela nových. Písničky jsou provázeny půvabnými ilustracemi Stanislava 
Dudy. Knihu ocení rodiče a pedagogové dětí předškolního a mladšího školního 

věku. Kniha je doprovázena hudebním CD, které příznivcům hravého světa básní 
a melodií obou autorů nabízí nahrávku písní z knihy v podání dětských sborů 

Radost a Pueri Gaudentes. 

Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, 
písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování 
a elementárních pěveckých dovedností  mladších školních dětí. Obsahuje 14 

jednoduše, ale velmi účelně zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké 
slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních 

formách a především na hře, která je základem všech aktivit.

ILUSTRACE LUCIE FRIČOVÁ

ILUSTRACE STANISLAV DUDA

HUDEBNÍ VÝCHOVA 11
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Zuzana Hlavičková

100 aktivit pro výuku 
angličtiny

#PRAXE #ANGLIČTINA #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ

Zuzana Hlavičková

100 aktivit pro výuku 
angličtiny
100 aktivit pro výuku 
angličtiny
100 aktivit pro výuku 

Brož., 192 str., 269 Kč, 215 Kč

Příručka s nejrůznějšími náměty k aktivnímu vyučování anglického jazyka je 
zaměřená zejména na práci s tzv. průřezovými tématy. Velkou pozornost věnuje 
rozvoji globálního myšlení, a to ve spojení s posilováním komunikačních 
dovedností žáků. Didaktické zpracování jednotlivých kapitol autorka ověřila ve 
své pedagogické praxi. Chce přispět k tomu, aby se o těchto tématech ve škole 
diskutovalo nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce.

Práce s průřezovými tématy, globální výchova, 
rozvoj komunikačních dovedností

VÝUKA JAZYKŮ12

Iva Nováková

Anglicko-české 
doplňovačky

#PRAXE #ANGLIČTINA 
#1. STUPEŇ #PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

Iva Nováková

Anglicko-české 
doplňovačky
Anglicko-české 
doplňovačky
Anglicko-české 

#BESTSELLER

Brož., 64 str., 175 Kč, 140 Kč

Pracovní sešit slouží k procvičování anglických slovíček formou oblíbených 
doplňovaček a dokreslovaček. Děti se na úvodní stránce ke každému tématu naučí 
nebo si zopakují skupinu slovíček (barvy, číselná řada 1–10, škola, lidé, oblečení, 
dny v týdnu, lidské tělo, jídlo apod.). Na následujících stránkách si posléze daná 
slovíčka procvičí formou zábavného luštění, dokreslování a vybarvování. Pracovní 
sešit je určený děti mladšího školního věku.



UKÁZKA

24 Hodiny, svíčky a pistole: Klasické hádanky 

4 Jeden padouch přežil – ale proč?

Z úplně odlišného soudku je následující problém, ve kterém jde o život. Je 
krátce před půlnocí, když se pět temných postav setká na ponurém místě. 
Zločinci se už léta nestýkají, ale teď chtějí nechat mluvit zbraně. Všichni 
jsou rozestavěni s rozdílnými vzdálenostmi mezi sebou. 

Každý má právě jeden náboj v  revolveru a  míří na svého nejbližšího 
souseda. Přesně když kostelní hodiny odbijí půlnoc, pět mužů zmáčkne 
spoušť. Každá střela je smrtelná.

Ukažte, že alespoň jeden padouch přežil. 

5 Voda ve víně

Dále pokračujeme příkladem, ve kterém je jednoduché se zamotat. Můj 
typ: Nekomplikujte si to víc, než je nutné.

Na stole stojí dvě stejně velké sklenice. Jedna je naplněná vínem a v dru-
hé se nachází přesně stejné množství vody. Nalijte trochu vína do sklenice 
s vodou a dobře to promíchejte. Následně přelijte ze směsi vody a vína zpět 
do vína tolik, aby byly obě sklenice opět stejně plné.

Teď otázka: Je více vína ve vodě, nebo více vody ve víně? Nebo jsou snad 
oba podíly směsí stejné? 
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 Je více vína ve vodě, nebo více vody ve víně? Nebo jsou snad 

Holger Dambeck

Přijdou tři logici do baru...

#HÁDANKY #LOGIKA 
#MATEMATIKA #1. STUPEŇ 

#2. STUPEŇ #BESTSELLER

Brož., 176 str., 249 Kč, 199 Kč

V této knize autor představuje svůj osobní výbor nejhezčích logických 
a matematických hádanek z různých knih a internetových stránek v řadě jazyků. 

Autor zde vyjadřuje své přesvědčení o nutnosti vyhnout se těžkopádnému počítání 
ve prospěch kreativně-elegantního způsobu řešení. Po úvodu, v němž popisuje 

základní principy řešení matematických úloh, překládá 100 zadání – klasické úkoly, 
hádanky vyžadující tvořivost, geometrická zadání, početní hlavolamy, problémy 

zahrnující kombinatoriku a pravděpodobnost, úlohy pojednávající o cestování 
a nakonec i soubor obzvláště složitých záhad.

100 nejhezčích logických a matematických 
hádanek

MATEMATIKA A LOGIKA 13

PŘEKLAD ANNA CHEJNOVSKÁ

94 Řešení

Převedeme t na jednu stranu rovnice a dostaneme:

t×
2

13=120  

13
240=t  

Řešení je 240/13 minut, tedy 18 minut a 27,7 sekundy. Přesný čas je proto 
20:18 a 27,7 sekundy.

4 Jeden padouch přežil – ale proč?

Vzhledem k tomu, že se vzdálenosti mezi každými dvěma z pěti mužů od 
sebe liší, jsou dva padouchové, kteří mají k sobě nejblíž. Tito dva muži na 
sebe tedy namíří a zastřelí se.

Co se stane se zbývajícími třemi gangstery? Musíme rozlišit dva případy:

1) Jeden z těchto tří zamíří na jednoho ze dvou, kteří se navzájem zastře-
lili, protože je to jeho nejbližší soused. Ten muž je tedy zasažen dvěma kul-
kami. A protože je ve hře pouze pět nábojů, alespoň jeden gangster přežije.

2) Tři zbývající muži mají vždy toho nejbližšího pouze mezi sebou, dva 
padouši s nejkratší vzdáleností mezi sebou stojí poněkud stranou. Ale pak 
jsou mezi třemi zbývajícími podvodníky opět dva, jejichž vzdálenost je 
nejkratší. Tito dva se opět navzájem zabijí. Nikdo nemíří na třetího gang-
stera a ten přežije.

5 Voda ve víně

Ve sklenici vody je stejně vína jako vody ve sklenici vína!
Důkaz je velmi jednoduchý. Víme, že po obojím míchání je určité 

množství vína ve sklenici vody. Tento objem vína pak chybí ve sklenici 
na víno. Vzhledem k tomu, že po dokončení přelévání jsou stále obě skle-
nice naplněny stejně, musí být chybějící objem vína ve sklenici na víno 
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Heuréka

#HÁDANKY #LOGIKA #MATEMATIKA 
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Martin Gardner

Jakou barvu má 
medvěd?

Heinrich Hemme

Heuréka

#2. STUPEŇ #NOVINKA

Brož., 176 str., 215 Kč, 172 Kč

Brož., 176 str., 219 Kč, 175 Kč

Kniha, která patří k nejoceňovanějším ve svém oboru, obsahuje výběr 65 
nejlepších matematických hádanek a logických úkolů, které potrápí mozkové 
závity, rozšíří možnosti uvažování a poučí o matematických a logických postupech. 
Součástí knihy jsou komentovaná řešení. 

Kniha matematických úloh zaujme všechny vášnivé řešitele logických 
a matematických kvízů a hlavolamů. Téměř 100 úkolů doprovázených 
komentovanými řešeními se pohybuje na škále od matematických vtípků až po 
složitější algebraické a geometrické problémy. Řešení přesto nikdy nevyžaduje 
zdlouhavé výpočty, není obvykle ani třeba papíru a tužky, stačí zdravý rozum 
a základní matematické znalosti.

Nejlepší matematické a logické hádanky

Matematické hádanky s překvapivým řešením

PŘEKLAD JONATHAN VERNER

PŘEKLAD JAKUB KRÁSENSKÝ

MATEMATIKA A LOGIKA14
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Odpov: Tomáš je uprosted, je 3. Nejvtší, 1. je Honza, 2. je Mar n, 4. je Adam, 5. je Lukáš.

Na stran 25 vybarvi políka s íslem 3.

VŠICHNI DO VODY!

Na cest  k ece Tomáš p edb hne své kamarády, kte í se zde sešli.

Honza má ervené tri ko, modré kra asy a žlutou epici.

Adam má modré tri ko, žluté kra asy a zelenou epici.

Lukáš má žluté tri ko, ervené kra asy a modrou epici.

Mar  n má zelené tri ko, zelené kra asy a ervenou epici.

Tomáš a jeho ty i kamarádi se baví  m, že se adí od nejv tšího k nejmenšímu.

Nejv tší má žlutou epici, nejmenší na sob  nemá nic zeleného. 

Mar  n je v tší než Adam. „Ty jsi hned vedle m ,“ íká Adam Tomášovi.

Kam v ad  pat í Tomáš?(Vybarvi obrázek, to   pom že 

odpov d t. Pak dokresli, kam si stoupne Tomáš.)

Tomáš je _____________.

Na stran  25 vybarvi všechna polí ka s íslem z odpov di.

NÁPOV DA 1. Za ni  m, že vybereš, kdo je nejv tší a nejmenší.

2. Jedna v c je jistá. Tomáš je mezi kluky, ur it  se neztra  .

amaaaaaaaaaaaaaaaaa
ooooooooooodooooo

NÁPOOV DAO

HÁDANKA

13
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Pro děti od 9 let

Roger Rougier 

Trénujeme logické myšlení

#HÁDANKY #LOGIKA 
#MATEMATIKA #1. STUPEŇ 

#2. STUPEŇ #PRACOVNÍ LISTY

Brož., 64 str., 189 Kč, 151 Kč

Sešit obsahuje úkoly pro trénování logického a matematického myšlení a rozvíjení 
úsudku dětí pomocí dedukce, kombinace více prvků, orientace v čase a prostoru. 

Nabízí 50 hádanek, v nichž děti trénují čtení s porozuměním, analýzu informací, 
pozorování obrázků a schémat, chápání vztahů mezi odlišnými prvky. Každý úkol 

obsahuje logické nápovědy, které neprozrazují řešení, ale dál vedou myšlení dítěte 
k správnému závěru. 

PŘEKLAD MARTIN BEDŘICH
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Kam v ad  pat í Tomáš?(Vybarvi obrázek, to   pom že 

odpov d t. Pak dokresli, kam si stoupne Tomáš.)

Tomáš je _____________.

Na stran  25 vybarvi všechna polí ka s íslem z odpov di.

NÁPOV DA 1. Za ni  m, že vybereš, kdo je nejv tší a nejmenší.

2. Jedna v c je jistá. Tomáš je mezi kluky, ur it  se neztra  .

amaaaaaaaaaaaaaaaaa
ooooooooooodooooo

NÁPOOV DAO

HÁDANKA

13
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Rougier, Roger

Raymond M. Smullyan

Rozvíjíme logické myšlení

Jak se jmenuje tahle 
knížka?

#HÁDANKY #LOGIKA 
#MATEMATIKA #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #PRACOVNÍ LISTY

#HÁDANKY #LOGIKA 
#MATEMATIKA #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #BESTSELLER

Rougier, Roger

Rozvíjíme logické myšlení

#2. STUPEŇ #PRACOVNÍ LISTY

Raymond M. Smullyan

Jak se jmenuje tahle 
knížka?

#2. STUPEŇ #BESTSELLER

Brož., 152 str., 225 Kč, 180 Kč

Brož., 200 str., 299 Kč, 239 Kč

PŘEKLAD ANTONÍN VRBA; HANUŠ KARLACH 

V první části knihy, která je určena dětem od 7 do 9 let, si děti procvičují zábavným 
způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část - pro 
děti od 9 do 11 let - rozvíjí osvojování postupů logického myšlení. Čtenáři tu 
jsou předkládána cvičení na srovnávání, orientaci, předvídání, kombinaci, řazení, 
dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se při 
jejich řešení měnil způsob uvažování. 

V novém, upraveném vydání vychází tato slavná kniha amerického matematika, 
v níž nás zve třeba na ostrovy poctivců a padouchů, do světa Alenky v říši divů 
a za zrcadlem a Shakespearova Benátského kupce, k inspektoru Fishtrawnovi 
ze Scotland Yardu, mezi vlkodlaky nebo za hrabětem Draculou. Autor nám 
představuje 271 hádanek, chytáků či logických paradoxů a pro kontrolu 
samozřejmě nabízí i jejich podrobná řešení. Hravou a vtipnou formou nás uvádí 
například do světa výrokové logiky a teorie množin včetně proslulého Gödelova 
principu. Úlohy jsou vhodné pro všechny milovníky záhad a logiky i pro ty, kdo se 
chtějí zdokonalit v řešení některých částí testů obecných studijních předpokladů. 

PŘEKLAD JANA PETROVÁ

Hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

MATEMATIKA A LOGIKA16



Lenka Pecharová

Milan Hejný, František Kuřina

Od blechy po slona

Dítě, škola a matematika

#TEORIE #MATEMATIKA 
#PŘÍRODOVĚDA #1. STUPEŇ 

#TEORIE #MATEMATIKA 
#1. STUPEŇ, #2. STUPEŇ, 

#BESTSELLER #HEJNÉHO METODA

Brož., 240 str., 309 Kč, 247 Kč

Brož., 104 str., 199 Kč, 159 Kč

ILUSTRACE VÁCLAV KOTRCH 

Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ

Pracovní pomůcka propojující přírodopis s matematikou je určena pro žáky 
2. – 5. ročníku ZŠ. V souladu s moderními pedagogickými požadavky podporuje 

mezipředmětové vazby (matematika, přírodověda, český jazyk a literatura, 
vlastivěda). Sbírku lze využít jako učební materiál v rámci výuky matematiky, 

prvouky či přírodovědy, lze z ní čerpat náměty pro samostatnou práci pro nadané 
děti nebo z ní zadávat úkoly pro domácí procvičování. Poskytuje podklady pro 

skupinovou práci nebo může sloužit jako pomůcka pro projektové dny. 

Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým 
způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hledají 

odpověď autoři s mnohaletou pedagogickou i výzkumnou zkušeností. Představují 
moderní pohled na podstatu vyučování, který zachycuje soudobé trendy 

v pedagogice i psychologii. Formulují zásady didaktického konstruktivismu 
a ilustrují je na vyučování matematice. Text je doplněn řadou příběhů z praxe.

Konstruktivistické přístupy k vyučování; 
druhé aktualizované vydání

MATEMATIKA A LOGIKA 17



Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Fi a Flo

#ČESKÝ JAZYK #PRAVOPIS 
#PRAXE #1. STUPEŇ

Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Fi a Flo

Pevná, 144 str., 275Kč, 220 Kč

Knihu tvoří napínavý příběh s prvky sci-fi , v němž vedle dětí vystupují 
mimozemšťanky Fi a Flo. V jednotlivých příbězích je zvýrazněno vždy jedno 
vzorové slovo, které se v kapitole objeví ve všech pádech. Děti se tak učí ztotožnit 
slovo se vzorem a upevnit jeho skloňování nebo chápat rozdíly mezi stejně 
znějícími tvary (pávi / pávy). Po každé kapitole následuje tabulka daného vzoru 
s komentářem, zákeřné dvojice a upozornění na problémy, které ze systému 
skloňování vycházející. Součástí knihy je i přehledný „vzorový mlýn“ na určení vzorů 
jednotlivých slov. 

Vědecký i fantastický příběh o skloňování 
podstatných jmen

NÁZEV TÉMATU18 NÁZEV TÉMATUČEŠTINA18

UKÁZKA

61

Vzor soudce (vládce)
jednotné číslo množné číslo

1. pád  Kdo? Co?
soudce
vládce

soudci, soudcové

vládci, vládcové 

2. pád  Koho? Čeho?
soudce
vládce

soudců
vládců

3. pád  Komu? Čemu?
soudci, soudcovi

vládci, vládcovi

soudcům
vládcům

4. pád  Koho? Co?
soudce
vládce

soudce
vládce

5. pád  oslovujeme, voláme
soudce!
vládce!

soudci!, soudcové!

vládci!, vládcové!

6. pád  (O) kom? (O) čem?
soudci, soudcovi

vládci, vládcovi

soudcích
vládcích

7. pád  Kým? Čím?
soudcem
vládcem

soudci
vládci
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60

Frantu zaujalo, že Narpisel má krále a královnu. Měl rád pohádky a nejvíc 

právě ty, kde vystupoval moudrý král a krásná princezna. Proto chtěl 

slyšet víc o tom, jaký je vládce planety, z níž přišly Fi a Flo. Z knížek znal 

hodně vládců, ale ne všichni vládci z pohádek a jiných příběhů byli 

moudří a spravedliví. Nejdřív ho překvapilo, že Narpisel má krále, ale pak 

si uvědomil, že si vlastně nedovede představit zemi bez nějakého vládce. 

Jak si ale jakékoli vládce cizí planety představit? Vypadají jako Fi a Flo? 

Vrtalo mu to hlavou, a tak se jich na to hned zeptal. Fi a Flo se začaly 

smát. Že by vládci jejich planety vypadali jako ony dvě? Jsou přece větší, 

nejsou to děti! Až teď Frantovi došlo, že Fi a Flo jsou děti jako on. Jen 

mnohem menší. Fi a Flo už ale začaly vyprávět. 

Vládcům na Narpiselu se prokazuje velká úcta, protože vládnou na 

planetě už od jejího počátku. To si sice nikdo z obyvatel nepamatuje, ale 

v kronice místních vládců je to tak zapsáno. Prvnímu vládci je věnován 

i první díl slavných Letopisů Narpiselu, které sepisuje kronikář, ustanovený 

vždy současným vládcem planety. Kronikář začíná každý svůj zápis 

uctivým oslovením krále: „Slovutný vládce Narpiselu, milostivý králi, i vy 

všichni tví předchůdci, nezapomenutelní vládci a králové, buďte 

pozdraveni! Vládcové Narpiselu, ať nikdy nejsou zapomenuta vaše 

jména!“ O současném vládci se píše pravidelně také v místních novinách, 

které se vydávají na královském ostrově a rozvážejí se na 

všechny ostatní ostrovy planety. 

O svých vládcích mluví obyvatelé Narpiselu 

vždy s úctou, protože je mají rádi pro 

jejich moudrost a laskavost. Nikdy 

v dějinách své planety se nesetkali 

s vládci nespravedlivými nebo 

krutými. Svého vládce mají rádi a těší 

se na každou návštěvu jeho ostrova. 

Oblíbená bývá i královna, která vládne 

se svým královským manželem.

a vládce

( ještě na Narpiselu)

60

chůdci, nezapome

pozdraveni! Vládcové Narpiselu, 

jména!“ O současném vládci se p

které se vydávají 

všechny osta

O svých
vžd

se
Oblí

se svý
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Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Lenka Zemanová; Michaela Bergmannová

Výři nesýčkují

Strasti zkoušeného 
Standy

#ČESKÝ JAZYK #PRAVOPIS 
#PRAXE #1. STUPEŇ 

#BESTSELLER

#ČESKÝ JAZYK #PRAVOPIS 
#PRAXE #1. STUPEŇ 

#BESTSELLER

Pevná, 96 str., 219 Kč, 175 Kč

Pevná, 144 str., 255 Kč, 204 Kč

Veselé příběhy s vyjmenovanými slovy

Knížka předkládá malým i velkým čtenářům osm veselých povídek (podle osmi 
českých obojetných souhlásek), které jsou výjimečné tím, že v sobě vždy obsahují 
všechna vyjmenovaná slova pro určitou hlásku a navíc se hemží spoustou dalších 

slov s měkkými či tvrdými i/y. Po povídce doprovázené obrázky následuje text 
povídky s vynechávkami pro doplnění i/y, přehled vyjmenovaných slov, slov 

příbuzných a odvozených, objasnění „zapeklitých výrazů“, slov stejně či podobně 
znějících, ale jinak psaných, s různými významy (syrový, sýrový, sírový).

Kniha volně navazuje na publikaci Výři nesýčkují a zabývá se další obtížnou oblastí 
českého pravopisu, kterou jsou slova s předponami s- a z-. Základem je příběh 

o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně a umně 
protkán slovy s předponami s- a z-, takže si na něm děti upevňují jejich použití. 

Součástí knihy je dále ilustrovaný přehled pravidel psaní těchto slov, pravidel pro 
psaní předložek s a z, přehled zákeřných dvojic a trojic a tabulka předponostroj, 

která pomáhá v rozhodnutí, jaké písmeno se ve slově píše.

Strhující zpráva o předponách s- a z-

ČEŠTINA 19

61

Vzor soudce (vládce)
jednotné číslo množné číslo

1. pád  Kdo? Co?
soudce
vládce

soudci, soudcové

vládci, vládcové 

2. pád  Koho? Čeho?
soudce
vládce

soudců
vládců

3. pád  Komu? Čemu?
soudci, soudcovi

vládci, vládcovi

soudcům
vládcům

4. pád  Koho? Co?
soudce
vládce

soudce
vládce

5. pád  oslovujeme, voláme
soudce!
vládce!

soudci!, soudcové!

vládci!, vládcové!

6. pád  (O) kom? (O) čem?
soudci, soudcovi

vládci, vládcovi

soudcích
vládcích

7. pád  Kým? Čím?
soudcem
vládcem

soudci
vládci
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Renata Škaloudová

Rozumí koza petrželi?

#ČESKÝ JAZYK #TEORIE #PRAXE 
#1. STUPEŇ #NOVINKA

Renata Škaloudová

Rozumí koza petrželi?

Pevná 112 str., 249Kč, 199 Kč

Kniha nabízí 28 příběhů, v nichž si desetiletá dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená 
úsloví (frazémy). Chápou je doslovně a tak se je také snaží vyzkoušet nebo prožít. 
Dostávají se tím do ošemetných situací, na kterých jsou příběhy postaveny; 
následně jsou významy frazémů vysvětleny. Cílem publikace není objasnění 
původu úsloví, ale přiměřená forma jejich pochopení spolu s obohacením 
výrazových prostředků čtenářů.

... a další „tosejentakříká“

UKÁZKA

/ 78

Anežka sebou cukne a – jauvajs – píchne se o kružítko. Slízne 

z prstu krev, pomalu se zvedá a začíná: „My, mýt, myslet…,“ 

dál už jí to nemyslí. Jen odhaduje ta divná slovesa: „Šmykat, 

mýchat?“

„Ta jsou s měkkým i. Smýkat, dmýchat. Pokračuj,“ žádá paní 

učitelka.

„Sumýš!“ vykřikne Anežka to poslední slovo, které si nějak 

záhadně pamatuje. Prst krvácí, tak ho zase strčí do pusy.

„Z prstu si ta slova nevycucáš, musíš se je naučit. Zítra nám je 

řekneš. Tomáši, teď ty.“

Tom si nemůže vzpomenout na mykat. Zkusí si strčit prst do 

pusy a vtom zaslechne nápovědu.

„Mykat! Ono to funguje!“

Paní učitelka ho usadí: „Nefunguje. To ti jen Adéla správně 

napověděla. Cucat si něco z prstu znamená, že to nevíš a jen 

hádáš. Vyjmenovaná slova se odhadovat nedají, ta se prostě 

musí umět. Adélko, řekni nám je konečně všechna.“

Spolužačka je opravdu umí a paní učitelka je spokojená: „No 

vidíte! Ádě to jde jako po másle!“

Anežka si potichu brblá: „Jasně, takže je to svačinama. Mně 

máma maže chleba paštikou.“
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UKÁZKA

Anežka sebou cukne a – jauvajs – píchne se o kružítko. Slízne 

z prstu krev, pomalu se zvedá a začíná: „My, mýt, myslet…,“ 

dál už jí to nemyslí. Jen odhaduje ta divná slovesa: „Šmykat, 

mýchat?“

„Ta jsou s měkkým i. Smýkat, dmýchat. Pokračuj,“ žádá paní 

učitelka.

/ 77

Třeťáci obědvají v jídelně a slyší povídání deváťaček: „To 

mezinárodní soustředění bylo skvělý. Nejvíc tam bylo Slováků, 

patnáct. Taky dvanáct Rusů, devět Holanďanů, sedm Němců, 

tři Švýcaři a dva Maďaři. Ty teda mluvěj divně!“

„To víš fakt tak přesně? Nebo sis ty čísla zrovna VYCUCALA 

Z PRSTU?“

Bára nastraží uši, ale holky už mluví o něčem jiném.

…
Paní učitelka zkouší třeťáky z vyjmenovaných slov. Někteří 

je umí dobře, jiní si je ne a ne zapamatovat. Hlavně Anežka 

nechce být vyvolaná. Noří se pod lavicí do batohu, jako že něco 

hledá.

„Slova po M, Anežko!“

CUCAT SI NĚCO 

Z PRSTU
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Tyto pracovní listy jsou určeny dětem, 
které v první třídě nezvládly plynulé 
čtení otevřených slabik.

Stanislava Emmerlingová

Když dětem 
nejde čtení 1

Brož., 80 str., 
135 Kč, 108 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#DYSLEXIE 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

Tyto pracovní listy jsou určeny dětem, 
které v první třídě nezvládly plynulé čtení 
uzavřených slabik.

Stanislava Emmerlingová

Když dětem 
nejde čtení 2

Brož., 80 str., 
145 Kč, 116 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#DYSLEXIE 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

Čtení slov se shluky souhlásek

Zábavné náměty k rozvoji 
klíčových kompetencí při 
výuce slohu

Pracovních listy na zvládnutí plynulého 
čtení, syntézy a analýzy slabik se 
souhláskovými shluky a slov, které tyto 
slabiky obsahují.

Stanislava Emmerlingová

Když dětem 
nejde čtení 3

Brož., 84 str., 
145 Kč, 116 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#DYSLEXIE 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ 
LISTY #SPU

Jednoduše strukturovaná kniha 
poskytuje vtipné metodické nápady 
a náměty ke slohovým projektům.

Markéta Krůželová

Máme rádi sloh

Brož., 128 str., 
197 Kč, 158 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ

ČTENÁŘSTVÍ 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ

Čtení slov s otevřenou slabikou Čtení slov s uzavřenou slabikou

/ 78

Anežka sebou cukne a – jauvajs – píchne se o kružítko. Slízne 

z prstu krev, pomalu se zvedá a začíná: „My, mýt, myslet…,“ 

dál už jí to nemyslí. Jen odhaduje ta divná slovesa: „Šmykat, 

mýchat?“

„Ta jsou s měkkým i. Smýkat, dmýchat. Pokračuj,“ žádá paní 

učitelka.

„Sumýš!“ vykřikne Anežka to poslední slovo, které si nějak 

záhadně pamatuje. Prst krvácí, tak ho zase strčí do pusy.

„Z prstu si ta slova nevycucáš, musíš se je naučit. Zítra nám je 

řekneš. Tomáši, teď ty.“

Tom si nemůže vzpomenout na mykat. Zkusí si strčit prst do 

pusy a vtom zaslechne nápovědu.

„Mykat! Ono to funguje!“

Paní učitelka ho usadí: „Nefunguje. To ti jen Adéla správně 

napověděla. Cucat si něco z prstu znamená, že to nevíš a jen 

hádáš. Vyjmenovaná slova se odhadovat nedají, ta se prostě 

musí umět. Adélko, řekni nám je konečně všechna.“

Spolužačka je opravdu umí a paní učitelka je spokojená: „No 

vidíte! Ádě to jde jako po másle!“

Anežka si potichu brblá: „Jasně, takže je to svačinama. Mně 

máma maže chleba paštikou.“
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ČESKÝ JAZYK A ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ22

Soubor pracovních listů pro žáky 1. až 3. tříd. 
Jednotlivé úkoly směřují k podpoře čtenářství 
a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, k podpoře 
čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby. 
Každý pracovní list doplňuje na druhé straně 
metodika, legenda a další náměty.

Klára Smolíková; Bára Buchalová

Zakousněte se 
do knihy

Brož., 64 str., 
159 Kč, 127 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#PRAXE #1. 
STUPEŇ 
#PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

Nový soubor krátkých a zábavných 
povídek, které jsou doprovázeny 
množstvím různých úkolů a otázek 
připomínajících motivy z pročteného 
textu. Děti si procvičí porozumění textu, 
logické myšlení, soustředění, paměť 
a grafomotorické dovednosti. 

Iva Nováková

Čtu a vím o čem

Brož., 64 str., 
149 Kč, 119 Kč

#ČESKÝ JAZYK 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

#PRAXE #1. 
STUPEŇ 
#PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

Pohádky umožňují zhmotnění obsahů 
dětského nevědomí ve vědomých fantaziích, 
jejichž prostřednictvím se dítě učí zvládat 
obtíže a nacházet smysl svého života.

Bruno Bettelheim

Za tajemstvím 
pohádek 

Brož., 416 str., 
499 Kč, 399 Kč

#POHÁDKA 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#TEORIE 
#1. STUPEŇ 

ČTENÁŘSTVÍ 
#TEORIE 
#1. STUPEŇ 

Pohádky mají ve vývoji malého dítěte 
nezastupitelné místo. Vnášejí do 
jeho světa smysl a řád, nabízejí mu 
polarizované, srozumitelné obrazy 
dobra a zla a podporují rozvoj citového 
prožívání. Dnes již klasická kniha přináší 
studie o 6 pohádkách.

Michal Černoušek

Děti a svět pohádek

Brož., 200 str., 
275 Kč, 220 Kč

#POHÁDKA 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#TEORIE 
#1. STUPEŇ 
#NOVINKA 

ČTENÁŘSTVÍ 
#TEORIE 
#1. STUPEŇ 
#NOVINKA 

Kouzlo vyprávěného slova

Proč a jak je číst v dnešní době

Pracovní listy k rozvoji čtenářství

Pracovní sešit k rozvíjení čtení 
s porozuměním

PŘEKLAD LUCIE LUCKÁ

48

5 
Pouze rozesmátý smajlík  odkryje jméno rekreačního centra. Napiš. 

P A H               

I D S               

Y L P               

6 
Jenom šipka natočená přímo doprava odhalí název africké antilopy.

P E T B                

J M U N                

R K L V                

U E Y D                

7 

Sněhová vločka ❋ odkryje název území v Antarktidě. Čti písmena zleva doprava 

a pouze taková, na která ukazuje šipka s hvězdou.

H V S I J K T

  ❋   ❋

O R D I I M N K A

❋  ❋   ❋ 

H Z E G M U I Ě

❋  ❋   ❋

8 
Čti tučně vytištěná písmena. V řádcích nalezneš jména hudebních skupin. 

GUPLDZHUITORUESGLNDFSVCXVHOCUIGTUIKOTJHIUDEHFIOZU

HKNDKLOEIOPHJTJEZUPFDSERZUJHIPUZTWUERTVCPXDMLJGED
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UKÁZKA

Pavel Svoboda

Cvičení pro rozvoj čtení

#ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ #PRAXE 
#1. STUPEŇ #PRACOVNÍ LISTY #SPU

Brož., 56 str., 145 Kč, 116 Kč

Průpravná zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při čtení, k tříbení 
rozlišovacích schopností, k rozvoji paměti a fonematického vnímání. Při řešení 

úkolů dochází k propojování procesu čtení s osvojováním nových poznatků 
z oblasti zeměpisu, přírodovědy, literatury. Cvičení jsou vhodná pro domácí 

přípravu na vyučování i k obohacení výuky podle rámcových vzdělávacích 
programů. Svým zaměřením do oblasti stimulace okulomotorických pohybů je tato 

publikace ojedinělá a od jiných cvičení se liší motivační složkou.

ČESKÝ JAZYK A ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ 23

Soubor pracovních listů pro žáky 1. až 3. tříd. 
Jednotlivé úkoly směřují k podpoře čtenářství 
a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, k podpoře 
čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby. 
Každý pracovní list doplňuje na druhé straně 
metodika, legenda a další náměty.

#ČESKÝ JAZYK 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#PRAXE #1. 
STUPEŇ 
#PRACOVNÍ LISTY 
#BESTSELLER

#POHÁDKA 
#ROZVOJ 
ČTENÁŘSTVÍ 
#TEORIE 
#1. STUPEŇ 

Pro začínající čtenáře a děti se 
specifi ckými poruchami učení

49

Samostatná práce 11

1 
Cestuj letadlem po světě. Ve které zemi jsi přistál? Napiš.

2 
Spojuj písmena podle šipek. Který zednický nástroj nalezneš? Napiš.

3 
Čti v následujících slovech nejdříve každé druhé a pak zase od začátku každé čtvrté 

písmeno. Nalezneš ukrytého plže. 

Asmoja cunvek zrzkazo omdame.

4 
Tužka ✎ napíše jméno malíře, pero  jméno básníka...

Z B R L A Z T A N Ý V Ý

✎  ✎   ✎  ✎   ✎ ✎

 

5 
Rozlušti název motýla podle hořící svíčky . Napiš jeho jméno.

Mohutně plivl na vláček.

  

A

Á

N E

B

I

V O

A
H

D

Á

L

O

V
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Pouze rozesmátý smajlík  odkryje jméno rekreačního centra. Napiš. 
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6 
Jenom šipka natočená přímo doprava odhalí název africké antilopy.

P E T B                

J M U N                

R K L V                

U E Y D                

7 

Sněhová vločka ❋ odkryje název území v Antarktidě. Čti písmena zleva doprava 

a pouze taková, na která ukazuje šipka s hvězdou.

H V S I J K T

  ❋   ❋

O R D I I M N K A

❋  ❋   ❋ 

H Z E G M U I Ě
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8 
Čti tučně vytištěná písmena. V řádcích nalezneš jména hudebních skupin. 
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Cestuj letadlem po světě. Ve které zemi jsi přistál? Napiš.

Spojuj písmena podle šipek. Který zednický nástroj nalezneš? Napiš.

Čti v následujících slovech nejdříve každé druhé a pak zase od začátku každé čtvrté 

písmeno. Nalezneš ukrytého plže. 

Asmoja cunvek zrzkazo omdame.

Tužka 

Rozlušti název motýla podle hořící svíčky 

Mohutně plivl na vláček.

V

Samostatná práce 11

Cestuj letadlem po světě. Ve které zemi jsi přistál? Napiš.



Knížka uvádí čtenáře do světa barokních 
Čech a představuje jim nejen jejich 
bohatou kulturu, principy barokního umění, 
architektury, sochařství, malířství a literatury, 
ale i způsob, jak se tehdy žilo, jak vypadala 
města a vesnice, jak se lidé oblékali a co jedli.

Martin Bedřich

Po stopách baroka 
v Čechách

Pevná, 144 str., 
285 Kč, 228 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#DĚJEPIS 
#VLASTIVĚDA 
#ZEMĚPIS 
#BESTSELLER

Populárně naučná kniha pro děti, 
určená do hodin vlastivědy či dějepisu 
s provázaností na zeměpis, literaturu 
a umění. Obsah je proložen mnoha 
obrázky, komiksy, rébusy a hádankami, 
takže zábavnou formou zprostředkovává 
kvalitní informace o osobnosti a době 
tohoto panovníka. 

Lenka Pecharová

Po stopách Karla IV.

Pevná, 144 str., 
285 Kč, 228 Kč

#DĚJEPIS 
#VLASTIVĚDA 
#ZEMĚPIS 
#HÁDANKY 
#2. STUPEŇ 
#BESTSELLER

#ZEMĚPIS 
#HÁDANKY 
#2. STUPEŇ 
#BESTSELLER

#DĚJEPIS 
#VLASTIVĚDA 
#ZEMĚPIS 
#BESTSELLER

Příběh sourozenců Hany a Jiřího 
Bradyových, které jako děti odvezli do 
terezínského ghetta. Po Haně zůstal 
jen kufřík. Desítky let po válce Tuniko 
Išioka z tokijského centra pro zkoumání 
holocaustu našla Jiřího a zrekonstruovala 
osud jeho sestry.

Karen Levine

Hanin kufřík

Brož., 120 str., 
189 Kč, 151 Kč

#DĚJEPIS 
#OBČANSKÁ 
NAUKA 
#2. STUPEŇ 
#BESTSELLER 
#PROJEKTOVÉ 
VYUČOVÁNÍ

#2. STUPEŇ 
#BESTSELLER 
#PROJEKTOVÉ 
VYUČOVÁNÍ

Kniha ke stému výročí vzniku 
Československa prochází jednotlivými roky 
republiky a v každém z nich upozorňuje na 
zajímavosti, které se tehdy udály. 

Lenka Pecharová

Po stopách stoleté 
dámy

Pevná, 184 str., 
299 Kč, 239 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#DĚJEPIS 
#VLASTIVĚDA 
#OBČANSKÁ 
NAUKA 
#BESTSELLER

#VLASTIVĚDA 
#OBČANSKÁ 
NAUKA 
#BESTSELLER

Naše země 1918-2018

Příběh dívky, která se nevrátila
PŘEKLAD DANA MAKOVIČKOVÁ

ILUSTRACE LUKÁŠ FIBRICH

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ 

ILUSTRACE MICHAELA BERGMANNOVÁ 

NÁZEV TÉMATU24 DĚJEPIS, VLASTIVĚDA24

NEJLEPŠÍ
KNIHY DĚTEM 

2017/2018

NEJLEPŠÍ
KNIHY DĚTEM 

2017/2018



Knížka uvádí čtenáře do světa barokních 
Čech a představuje jim nejen jejich 
bohatou kulturu, principy barokního umění, 
architektury, sochařství, malířství a literatury, 
ale i způsob, jak se tehdy žilo, jak vypadala 
města a vesnice, jak se lidé oblékali a co jedli.

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#DĚJEPIS 
#VLASTIVĚDA 
#ZEMĚPIS 
#BESTSELLER

#DĚJEPIS 
#OBČANSKÁ 
NAUKA 
#2. STUPEŇ 
#BESTSELLER 
#PROJEKTOVÉ 
VYUČOVÁNÍ

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 25

Výběr z dramatickovýchovných projektů 
určených dětem od 11 do 15 let.

Eva Machková (ed.)

Projekty dramatické 
výchovy pro starší 
školní věk

Brož., 152 str., 
279 Kč, 223 Kč

#PRAXE 
#2. STUPEŇ 
#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK

Publikace obsahuje výběr 
z dramatickovýchovných projektů 
určených dětem od 6 do 11 let.

Eva Machková (ed.)

Projekty dramatické 
výchovy pro mladší 
školní věk

Brož., 192 str., 
325 Kč, 260 Kč

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK
#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK

KROUŽEK

Vhled do problematiky výtvarné 
dramatiky, seznamuje s významem 
výtvarně-dramatických činností 
a metod práce.

Ivana Bečvářová

Výtvarná dramatika 
v pedagogické praxi

Brož., 120 str., 
259 Kč, 207 Kč

#TEORIE #PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Pro každého, kdo chce „dělat divadlo“ 
a neví jak začít. Obsahuje nejen scénáře 
pohádkových her, ale i metodická 
doporučení a návody.

Eva Cílková

Hrajeme pohádky 
z celého světa

Brož., 164 str., 
219 Kč, 175 Kč

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK 
#MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA

#DRAMATICKÝ 
KROUŽEK 
#MULTIKULTURNÍ 
VÝCHOVA

Scénáře pohádkových her pro 
děti od 5 do 11 let

Netradiční činnosti pro 
předškolní a školní věk



Zásobník námětů je inspirován 
přirozeným během kalendářního roku 
a lidovými tradicemi, najdete v něm 
tipy pro všechna roční období. 

Jitka Horová

Ateliér výtvarných 
nápadů

Brož., 136 str., 
245 Kč, 196 Kč

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Příručka zaměřená na výtvarné aktivity 
s cílem podpořit estetickou, emocionální 
a socializační složku výchovy. 

Vladimíra Slavíková; Jan Slavík; 
Sylva Eliášová

Dívej se, tvoř 
a povídej!

Brož., 200 str., 
329 Kč, 263 Kč

#TEORIE
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Pro děti ve věku od 4 do 10 let

Konkrétní náměty včetně motivační 
části v podobě hry, literární ukázky, 
písničky apod. Podrobně popisuje 
pracovní postup včetně používaných 
potřeb a přípravy, činnosti s hotovými 
výrobky nebo způsob hodnocení.

Petra Vondrová

Výtvarné náměty

Brož., 160 str., 
235 Kč, 188 Kč

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Polytechnická výchova přispívá 
především k vytváření pracovních 
dovedností a návyků, které děti 
využijí v běžném životě. Vyrábění 
a společné hledání správných postupů 
rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou 
komunikaci a volní vlastnosti.

Václava Tmejová

Vyrábíme s dětmi

Brož., 64 str., 
149 Kč, 119 Kč

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Praktický kalendář tvořivé 
recyklace Artefi letika pro předškoláky 

a mladší školáky

26 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro čtvero ročních období



Iva Nováková

Petra Šimonová; Petra Šebešová (eds.)

Poznej s námi 
Česko

Environmentální 
výchova pro ZŠ a SŠ

#BESTSELLER #1. STUPEŇ 
#VLASTIVĚDA #PRVOUKA 

#PRACOVNÍ LISTY 

#TEORIE #PRAXE #2. STUPEŇ 
#PŘÍRODOPIS #KONSTRUKTIVISTICKÁ 

VÝUKA #PRACOVNÍ LISTY

Brož., 224 str., 329 Kč, 263 Kč

Brož., 64 str., 149 Kč, 119 Kč

Autorský pracovní sešit je tvořen tematickými dvoustránkami, na kterých se děti 
seznámí s Českou republikou – hlavním městem, jednotlivými kraji, jejich přírodou, 

historií, ale také se státními symboly, hymnou apod. Znalosti si děti procvičují 
formou zábavného luštění, dokreslování a doplňování.

Na základech konstruktivistického modelu vzdělávání ve třech krocích (evokace-
uvědomění si významu informací-refl exe) nabízí tato publikace postup pro 

vytváření aktivizujících výukových hodin na environmentální témata. Třífázový 
model učení E-U-R je uplatněn v ukázkách 15 výukových hodin na témata, jako 

jsou biopotraviny, domácí ekologie, znečištění životního prostředí či biodiverzita. 
Podrobné popisy jednotlivých hodin jsou doplněny veškerými materiály 

potřebnými pro výuku: pracovními listy, texty pro žáky či obrázky. 

#TEORIE
#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

#PRAXE 
#1. STUPEŇ 
#DRUŽINA 
#VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA

Tři kroky k aktivnímu vyučování

Zábavné doplňovačky pro malé školáky

NAŠE ZEMĚ 27



PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE28

Věra Pokorná

Věra Pokorná

Rozvoj vnímání 
a poznávání 2

Rozvoj vnímání 
a poznávání 1

#PRAXE #1. STUPEŇ #SPU 
#PRACOVNÍ LISTY #MATEMATIKA

#PRAXE #1. STUPEŇ #SPU 
#PRACOVNÍ LISTY

Věra Pokorná

Rozvoj vnímání 
a poznávání 1

Brož., 88 str., 145 Kč, 116 Kč

Brož., 64 str., 135 Kč, 108 Kč

Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj logického myšlení a základy 
matematiky je pokračováním prvního svazku pracovních listů. Pracovní listy 
jsou určeny především dětem se specifi ckými poruchami učení, ale pomohou 
rozvíjet vnímání a poznávání všem dětem. Schopnost soustředit se, pamatovat 
si a schopnost co nejpřesněji přijímat a zpracovávat informace, tedy vnímat, se 
vzájemně ovlivňují a prolínají.

Soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj vnímání a poznávání navazuje na 
metodickou příručku Cvičení pro děti se specifi ckými poruchami učení. Pracovní 
listy jsou určeny především dětem se specifi ckými poruchami učení, ale pomohou 
rozvíjet vnímání a poznávání i dětem zdravým.

Věra Pokorná

Rozvoj vnímání 
a poznávání 2



Yalda T. Uhls

Vanessa Rogers

Mediální mámy 
a digitální tátové

Kyberšikana

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #BESTSELLER 

#DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #BESTSELLER #ŠIKANA

Brož., 104 str., 149 Kč, 119 Kč

Brož., 208 str., 325 Kč, 260 Kč

Specialistka na lidské chování v digitálním světě jednoduchým a srozumitelným 
způsobem seznamuje čtenáře s tím, jaký vliv mohou mít současná média na naše 
děti, ale i na nás samotné. Každá kapitola je zakončena shrnutím nejdůležitějších 

bodů a užitečnými typy pro běžný život. Poskytuje tak přehledný a čtivý návod, jak 
snadněji proplouvat nástrahami digitální éry. Kniha je ceněna zejména pro svou 

informativnost a pozitivní tón.

Kyberšikana je „jen“ jiný projev šikany, přenáší se do ní rozdělení rolí ve skupině. 
Jejími prostředky jsou textové zprávy, e-maily, weby a sociální sítě. Pracovní materiály, 
které kniha obsahuje, jsou zaměřeny na bezpečné chování na internetu. Najdete zde 

hry a zábavné kvízy, které dětem a dospívajícím přiblíží rizika komunikace spojená 
s moderními komunikačními prostředky. Příručka je určena především učitelům, ale 
i rodičům dětí školního věku a dospívajících a kromě her a aktivit nabízí i vysvětlení 

podstaty kyberšikany a rady, jak se zachovat, pokud se dítě stane její obětí.

Pracovní materiály pro učitele, 
žáky i studenty

Rady, které na internetu nenajdete
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Karel Starý, Veronika Laufková a kol.

Formativní 
hodnocení ve výuce

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #BESTSELLER

Karel Starý, Veronika Laufková a kol.

Formativní 
hodnocení ve výuce

Brož., 152 str., 339 Kč, 271 Kč

Kniha si klade za cíl zorientovat čtenáře v aktuálních trendech hodnocení žáků 
a tématech, jako je stanovování kritérií hodnocení, poskytování zpětné vazby, 
práce s chybou, rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnocení. Ve srovnávacím 
kontextu poukazuje na hlavní cesty rozvoje formativního hodnocení a na možnosti 
jejich využití při zvyšování kvality výuky na českých školách.
Teorie je doplněna ukázkami s konkrétními nástroji a technikami formativního 
hodnocení, příklady z praxe a autentickými výroky učitelů a žáků. To vše by mělo 
pomoci převést teoretické poznatky do každodenní praxe.

UKÁZKA
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Ukažme si to na příkladu z hodiny českého jazyka. Učitel právě vysvětlil
novou látku (například shoda přísudku s podmětem v příčestí minulém)
a následuje procvičování. Žáci individuálně řeší cvičení. Učitel prochází po

třídě a zjistí, že žák řeší úlohu špatně, zastaví se u něho a pomáhá mu s řešením.
Dalo by se říci, že mu poskytuje účinnou zpětnou vazbu. Co ale v té chvíli dělají 
ostatní žáci? Někteří již úlohu úspěšně vyřešili, další ji ještě řeší a někteří z nich si 
také nevědí rady. Co teď? Učitel by potřeboval, aby mu někdo pomohl. V podobné 
situaci je vhodné použít nějaký způsob zjišťování aktuálního stavu porozumění . 
Mohou pomoci například následující techniky.

Zeleno-červená karta
Každý žák má na lavici kartičku se zeleným kolečkem a v okamžiku, kdy potřebuje 
poradit, ji otočí na druhou stranu s kolečkem červeným. Učitel může pak k těm, 
kteří nerozumí, vyslat žáky, kteří úlohu již úspěšně vyřešili. Úspěšné případy 
takového vrstevnického vyučování lze najít od 1. stupně ZŠ až po střední školy 
napříč školními předměty.
Další možností je využití čtyř kartiček či kelímků v následujících barvách: bílá, 
zelená, žlutá, červená. Bílou barvou žák signalizuje, že pracuje. Zelenou dává 
najevo, že má již hotovo a hledá ty žáky, kteří žádají o pomoc. Žlutá barva slouží 
žákům, kteří si sami nevědí rady, a říkají si o podporu spolužáků. Červenou barvou 
dává žák učiteli na vědomost, že vůbec nerozumí a potřebuje jeho pomoc.



Debbie Tung

Daniela Schreiter

Introvertka 
v hlučném světě

Stínka

#KOMIKS #INTROVERZE 
#NOVINKA

#KOMIKS #AUTISMUS 
#NOVINKA

Pevná, 160 str., 299 Kč, 239 Kč

Brož., 184 str., 325 Kč, 260 Kč

Průvodce světem introvertů. Když jsou vašimi nejlepšími přáteli knihy a vaše 
představa o báječném víkendu obnáší čtení, spoustu hrnků čaje a malování 

obrázků, to vše v duchu hesla: „Lidem vstup zakázán“, každé pozvání na večírek 
nebo do kina představuje výzvu. Místy úsměvná, místy smutná kniha je otevřeným 

oknem do světa všech, kdo by svůj život nejradši strávili zalezlí pod dekou. 

Autorka je mladá žena s autismem, se kterým se rozhodla seznámit své okolí 
prostřednictvím komiksu. „Mnozí lidé, kterým jsem řekla o svém autismu, byli zpočátku 
velmi překvapení. Spojovali s tímto pojmem v první řade určité fi lmové postavy, vysoce 

nadané, ale sociálně méně obdařené lidi, anebo klišé o kývajícím se dítěti. A tak jsem 
se snažila jim svůj autismus popsat. Nebylo to jednoduché, protože slova většinou 

nestačila k vysvětlení různých aspektů celého spektra. Pomyslela jsem si: Proč to 
nenakreslím? Tak bude většina situací přece mnohem jasnější.“

Jaké to je být jiná? 

PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ

PŘEKLAD KATEŘINA RODNÁ
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Miluše Hutyrová a kol.

Děti a problémy 
v chování

#PORUCHY CHOVÁNÍ #RIZIKOVÉ 
CHOVÁNÍ #ADHD #ETOPEDIE 
#NOVINKA
Miluše Hutyrová a kol.

Děti a problémy 
v chování
Děti a problémy 
v chování
Děti a problémy 

#NOVINKA

Brož., 240 str., 319 Kč, 255 Kč

V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, 
psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku 
rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD 
i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které 
napomohou porozumění problémovému chování.

Etopedie v praxi

UKÁZKA
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Lhaní představuje způsob úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě 
nedokáže vyřešit jinak. Většina dětských lží má charakter zapírání a omlouvání 
např. špatných školních výsledků. Lži hodnotíme ve vztahu k vývojové úrovni 
dítěte. Při posuzování lhaní je proto nutné mít na zřeteli vývojové hledisko – např. 
předškolním dětem splývá svět reálný a fantazijní.
O lhaní jako poruše chování můžeme mluvit v případě, pokud je patrný záměr 
získat vlastní výhody anebo poškodit druhého člověka (Matějček, 2011). Pravá lež 
má hlavní motiv, kterým je úmyslné oklamání a vědomí nepravdy. Lhaním chce dítě 
dosáhnout nějakého cíle. Při hledání příčin se hodnotí frekvence lží, posuzují se 
specifi  cké situace, při kterých se dítě lží dopouští.

Možnosti intervence
U zapírání vycházíme z hodnocení intelektové vyspělosti dítěte ve vztahu 
k nárokům školy a rodiny, hodnocení jeho povahových rysů a celkové odolnosti 
ve vztahu k ambicím a očekávání dospělých; základní otázkou se stává, „proč dítě 
potřebuje lhát“, otázku „jak trestat“ odsouváme do pozadí, jde tedy o to, jak učinit 
lhaní pro dítě zbytečným, ne jak je odsunout do pozadí.
U lží, jejichž obětí je někdo druhý, k základní otázce „proč“ přistupuje otázka, „jaké je to 
dítě“; je nutné posuzovat účel, který dítě vedl ke lhaní, jaké má zázemí, systém hodnot; 
doporučení pak mohou být dvojího typu – první směřují k utlumení tohoto jednání 
a druhá mají povzbudit a posílit nové, sociálně žádoucí postoje (Matějček, 2011).



Irene McHenry; Carol Moog 

Ivo Jirásek

Aktivity pro starší 
děti s PAS

Zážitková 
pedagogika

#PAS #SEBEVĚDOMÍ 
#MINDFULNESS #SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA #NOVINKA

#VÝCHOVA PROŽITKEM #HOLISTICKÁ 
VÝCHOVA #PEDAGOGIKA VOLNÉHO 

ČASU #NOVINKA

Pevná, 248 str., 349 Kč, 279 Kč

Brož., 120 str., 249 Kč, 199 Kč

Dospívání je složité období plné neklidu a pochybování o sobě samém. Pro 
mladé lidi s poruchou autistického spektra je vzhledem k jejich handicapu ještě 

složitější. Jak najít vnitřní klid? Co pomůže v budování vztahů s vrstevníky? Jak 
mohou kontrolovat své pocity? Autoři nabízejí soubor aktivit, které jsou založeny 

na technikách mindfulness a které přispívají k tomu, aby si dospívající dokázali 
postupně vybudovat důležité dovednosti.

Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj 
prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým 

počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou 
zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních 

souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na něž by měl tento edukativní směr 
adekvátně reagovat. 

Jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy
PŘEKLAD EVA KLIMENTOVÁ
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Brož., 152 str., 217 Kč, 174 Kč

První část seznamuje se základní charakteristikou těchto metod, s principy jejich 
přípravy, zásadami vedení vyučovacích hodin a hodnocením práce žáků. Druhá 
část obsahuje jednotlivé vyučovací metody (např. brainstorming, hraní rolí, 
případová studie, mentální mapování) spolu s praktickým návodem na jejich 
přípravu, vedení a hodnocení. U každé vyučovací metody jsou připojeny návrhy na 
vhodná pracovní témata.

UKÁZKA
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METODY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ

Role Play (hraní rolí) 

Hraní rolí je známá vyučovací metoda, která se však v našem školství (ze-

jména základním) příliš nevyužívá. Jedná se o metodu jednoduchou pro 

učitele (snadná příprava, organizace i vedení), ale poměrně náročnou pro 

žáky. Vyžaduje praktické zvládnutí nejen sociálních a komunikativních do-

vedností, ale i zvládnutí dovedností profesních (např. na středních odbor-

ných školách a učilištích). Prostřednictvím této metody mají žáci příležitost 

uplatnit teoretické znalosti v praktických činnostech, navozených životních 

situacích nebo v situacích typických pro konkrétní povolání. Důraz je kladen 

na schopnost vcítit se do zadané role a co nejvěrněji ji – s použitím všech 

dosavadních znalostí a zkušeností – „přehrát“. 

Touto metodou může pracovat celá třída (30 žáků). Učitel ji většinou dále 

rozdělí do menších pracovních týmů, které postupně přehrávají své scéná-

ře, nebo skupiny pracují současně. Metoda je výborně použitelná na všech 

úrovních vzdělávání. 

Vyučování touto metodou většinou zahrnuje tři fáze:

prostudování zadaného scénáře (u vyspělých žáků i jeho příprava);

rozdělení, příprava a „přehrání“ určených rolí; 

zhodnocení průběhu „rolí“ hodnotiteli (učitel, žák). 

Rozvíjené klíčové kompetence 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – praktická aplikace teoretických 

znalostí a dovedností, ověření jejich využitelnosti v běžném životě, po-

souzení a procvičení vlastních praktických dovedností, využití a propojení 

znalostí a zkušeností získaných v příbuzných vzdělávacích oblastech. 

Kompetence komunikativní – procvičení verbální a neverbální komunikace. 

Kompetence sociální a personální – účinná spolupráce ve skupině, přijetí 

a ztotožnění se se zadanou rolí, schopnost vcítit se a přehrát různé role 

s pochopením souvislostí. 

Kompetence k řešení problémů (tam, kde žáci připravují vlastní scénáře) 

– pochopení a rozpoznání problémové situace, zvažování příčin a násled-

ků konkrétní situace, naplánování způsobu řešení situace, schopnost ob-

hajovat svá rozhodnutí. 

Kompetence občanská – respekt k názorům druhých lidí, schopnost vcítit 

se do jejich situace, úcta k vnitřním hodnotám druhých. 

1.
2.
3.

•

•
•

•

•
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Uplatnění ve výuce 

Hraní rolí může učitel použít při výuce jak teoretických, tak praktických vy-

učovacích předmětů. Výborně se hodí nejen k rozvoji uvedených klíčových 

kompetencí, ale také k formování názorů a postojů žáků (tedy výuku průře-

zových témat ŠVP – Občan a demokratická společnost, Člověk a svět práce, 

Člověk a životní prostředí) a pro výuku praktických profesních dovedností 

(pracovní vyučování, odborná cvičení, odborná praxe). Tato metoda obvykle 

tvoří jádro vyučovací hodiny. 

Příprava učitele 

Učitel připraví pro hraní rolí scénář nebo shromáždí podkladový pracovní 

materiál pro žáky, aby jej vytvořili sami (práce ve vyučovací hodině). Při 

přípravě učitel musí zvážit specifi ka vybrané třídy (skupiny), posoudit pře-

važující studijní styly žáků a uvážlivě naplánovat rozdělení skupinových 

rolí (pozor na refl ektory). Dále rozhodne o způsobu hodnocení práce žáků 

a o dalším využití výsledků práce. Hodnocení výsledků je u této metody vel-

mi obtížné, neboť rozhodující výsledky (efekt) výuky jsou většinou subjektiv-

ním zážitkem žáků, mnohdy se jedná o nesdělitelné pocity, dojmy a změny 

postojů žáků. 

Příprava žáků 

Příprava žáků na výuku je závislá na vzdělávacím stupni školy. Čím vyšší 

a odbornější je úroveň vzdělávání, tím intenzivnější musí být příprava žáků. 

Při výuce žáků na prvním stupni základní školy je příprava žáků jednodušší, 

neboť cílem výuky je většinou „pouze“ rozvoj komunikativních a sociálních 

dovedností. K tomu žáci využívají zejména své dosavadní zkušenosti, názory 

a postoje. Na střední (vyšší) odborné škole je tato příprava náročnější, kro-

mě rozvoje komunikativních a sociálních dovedností je totiž dalším význam-

ným vzdělávacím cílem i rozvoj profesních znalostí. Žáci musí umět analy-

zovat vstupní informace, uplatnit teoretické principy, znát odborné postupy, 

pracovní zásady apod. 

Prostor 

Pro realizaci této vyučovací metody je nutné vytvořit prostor vhodný pro 

přípravu a přehrávání připravených situací. Ideální je učebna se staveb-

nicovým nábytkem, kde může učitel rychle a jednoduše měnit pracovní 
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ním zážitkem žáků, mnohdy se jedná o nesdělitelné pocity, dojmy a změny 

postojů žáků. 

Příprava žáků 

Příprava žáků na výuku je závislá na vzdělávacím stupni školy. Čím vyšší 

a odbornější je úroveň vzdělávání, tím intenzivnější musí být příprava žáků. 

Při výuce žáků na prvním stupni základní školy je příprava žáků jednodušší, 

neboť cílem výuky je většinou „pouze“ rozvoj komunikativních a sociálních 

dovedností. K tomu žáci využívají zejména své dosavadní zkušenosti, názory 

a postoje. Na střední (vyšší) odborné škole je tato příprava náročnější, kro-

mě rozvoje komunikativních a sociálních dovedností je totiž dalším význam-

ným vzdělávacím cílem i rozvoj profesních znalostí. Žáci musí umět analy-

zovat vstupní informace, uplatnit teoretické principy, znát odborné postupy, 

pracovní zásady apod. 

Prostor 

Pro realizaci této vyučovací metody je nutné vytvořit prostor vhodný pro 

přípravu a přehrávání připravených situací. Ideální je učebna se staveb-

nicovým nábytkem, kde může učitel rychle a jednoduše měnit pracovní 

Dagmar Sitná

Metody aktivního 
vyučování

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #METODIKA AKTIVNÍ 
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Spolupráce žáků ve skupinách



UKÁZKA

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 35

Rozdíly mezi ženským a mužským rodem, jednotným a množným číslem, mezi slovesnými 
časy a způsoby, předponami a příponami – to vše děti ve své řeči uplatňují. Jazyk může být 

složitý, s mnoha výjimkami z pravidel, a přesto jej dítě vstřebá a naučí se jako celek ve stejném věku, 
jako se africké dítě naučí používat jazyk, který je daleko jednodušší.
Dokonce i tvorba hlásek se řídí určitými pravidly. Všechny hlásky ve slovech se utvářejí pomocí 
určitých mechanismů. Někdy pracuje nos společně s hrdlem, jindy musí spolupracovat svaly jazyka 
a tváře. Na vybudování tohoto mechanismu, který nejlépe funguje u mateřského jazyka, se podílejí 
různé části těla. My dospělí v cizí zemi nedokážeme ani zaznamenat všechny zvuky, které slyšíme, 
natožpak je nahlas zopakovat. Můžeme používat jen aparát našeho vlastního jazyka. Ale dítě dokáže 
sestrojit svůj vlastní aparát, a tak se dokonale naučit tolik jazyků, kolik jich okolo sebe slyší.
Nemluvíme tady o výsledku vědomé práce. Děje se to na nevědo mé úrovni. Jazyk začíná klíčit 
v nejtemnějších hlubinách nevě domí, a když se vynoří, je už hotovou věcí. My dospělí si dokážeme 
představit jen vědomou touhu naučit se jazyk. Do tohoto úkolu se pak vrháme záměrně. Musíme 
však začít pěstovat jinou myšlenku, a sice myšlenku přirozených mechanismů, nebo lépe řečeno 
mechanismů na přírodu přenesených, které působí mimo oblast vědomí a které se rozvíjejí 
v hlubinách nepřístupných přímému pozorování. Naše jediné důkazy o jejich existenci jsou vnější, 
zato ale dobře viditelné, protože společné všem lidem na světě.
Tento už tak pozoruhodný celkový obraz v sobě ukrývá ještě působivější detaily. Jedním z nich je fakt, 
že se v mluvené řeči projevuje kontinuita výslovnosti předávaná z generace na generaci. Dalším je 
to, že děti vstřebávají složité jazyky stejně snadno jako ty jednoduché. Osvojování mateřského jazyka 
žádné dítě neunaví – ať už se jedná o jakýkoli jazyk, jeho „mechanismus“ jej vytvoří jako celek.
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a postoje. Na střední (vyšší) odborné škole je tato příprava náročnější, kro-

mě rozvoje komunikativních a sociálních dovedností je totiž dalším význam-

ným vzdělávacím cílem i rozvoj profesních znalostí. Žáci musí umět analy-

zovat vstupní informace, uplatnit teoretické principy, znát odborné postupy, 

pracovní zásady apod. 

Prostor 

Pro realizaci této vyučovací metody je nutné vytvořit prostor vhodný pro 

přípravu a přehrávání připravených situací. Ideální je učebna se staveb-

nicovým nábytkem, kde může učitel rychle a jednoduše měnit pracovní 

metody aktivního vyucování.indd   81

21.1.2009   11:14:06

Maria Montessori

Absorbující mysl

#TEORIE #REFORMNÍ PEDAGOGIKA 
#PSYCHOLOGIE DÍTĚTE #KLASIKA 

#NOVINKA

Brož., 304 str., 379 Kč, 303 Kč

Řadu klasiků vydaných v Portále rozšiřuje další stěžejní dílo věhlasné italské 
pedagožky Marie Montessori. Po Objevování dítěte přichází na řadu neméně 

důležitá kniha, tentokráte věnovaná výchově a vzdělávání těch nejmenších dětí, 
od narození do šesti let. Obrovského pokroku, nevídaného u žádného jiného 

biologického druhu, děti dosahují pomocí absorbující mysli – největší tvořivé síly, 
pomocí které dítě do sebe nasává vše, co vidí, prožívá a vnímá.

PŘEKLAD RADEK GLABAZŇA

Vývoj a výchova dětí od 
narození do šesti let
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Maria Montessori

Objevování dítěte

Londýnské 
přednášky

#TEORIE #REFORMNÍ PEDAGOGIKA 
#PSYCHOLOGIE DÍTĚTE #KLASIKA 
#BESTSELLER

#TEORIE #REFORMNÍ PEDAGOGIKA 
#PSYCHOLOGIE DÍTĚTE #KLASIKA 
#NOVINKA

Maria Montessori

Londýnské 
přednášky

#NOVINKA

Brož., 304 str., 399 Kč, 319 Kč

Brož., 352 str., 429 Kč, 343 Kč

Systém montessoriovské pedagogiky vychází z poznávání potřeb malého dítěte, 
učí rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Kniha nejenom, že 
vysvětluje vědecké základy autorčina přístupu, ale seznamuje i s metodami 
a nástroji, které rozvoj jednotlivých vloh (jež souvisejí např. s pohybem, vnímáním, 
psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením, hudbou či náboženstvím) podporují 
a usměrňují.

Londýnské přednášky přednesla Maria Montessori v roce 1946 na výcvikovém 
kurzu pro učitele. V každé z nich čtenář cítí, že Maria Montessori procestovala 
svět a měla dostatek příležitostí pozorovat děti a jejich vývoj. Přednášky jsou 
prodchnuty její moudrostí a netýkají se pouze dětství, ale celého vývoje člověka. 
Londýnské přednášky Marie Montessori se staly základem pro výcvikové kurzy 
Mezinárodní asociace Montessori.

Maria Montessori

Objevování dítěte

#BESTSELLER
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PŘEKLAD PAVLA LE ROCH

PŘEKLAD VLADIMÍRA HENELOVÁ 
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Krádež mobilu

„Získávati peníze není neužitečné, 

ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.”

Démokritos z Abdér

Pavlína chodí do čtvrté třídy. Už je samostatná, zvládá chodit odpoledne 

ze školy sama domů. Dvě hodiny tam vydrží sama, pak se vrací maminka 

z práce. Aspoň si stihne trochu odpočinout, něco si přečíst, nakreslit, někdy 

dokonce udělat úkoly. Samozřejmě po návratu ze školy musí vždy mamince 

zavolat, aby měla jistotu, že je vše v pořádku. Proto také dostala první školní 

den ve 4. třídě mobil. Na družinu je už velká, tak to zvládá perfektně sama. 

A mobil je dobrá věc, nejen na telefonování. Dají se na něm hrát i zábavné 

hry. Využívá toho s kamarádkami o velké přestávce nebo při čekání v dlouhé 

frontě na oběd.

Jenže jednou se jí to velmi nevyplatilo. Spěchala s kamarádkami na oběd, 

chvilku to vypadalo, že bude velká fronta. Proto si vyndala mobil, že si bu-

dou hrát. Jenže pak zasáhla učitelka, která měla zrovna dozor, a fronta se 

urychleně posunula. Pavlína musela rychle odložit tašku v šatně a pokračo-

vat s kamarádkami směrem k výdeji jídla. Co teď rychle s mobilem? Pavlína 

ho hodila do přední kapsy školní tašky a běžela za kamarádkami.

Po obědě si v šatně před jídelnou vzala tašku, vyšla před školu a hledala 

mobil, že dá vědět mamince jako vždy, když odcházela ze školy. Jenže ouha, 

mobil v přední kapse batohu není. Kapsa je dokonce otevřená! Zavírala ji 

Pavlína vůbec? Nemůže si vzpomenout, seběhlo se to dnes tak rychle. To je 

hrůza, rodiče se budou zlobit! Vždyť jí tolik kladli na srdce, aby si na mobil 

dávala pozor! Prý stál skoro sedm tisíc… Zmatená a uplakaná Pavlína bě-

žela za paní učitelkou, která měla dozor v jídelně, a všechno jí vylíčila.
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Martina Tesařová a kol.

Jak na žáky

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #PEDAGOGIKA 

#BESTSELLER

Brož., 168 str., 315 Kč, 252 Kč

Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. 
Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje a neplní domácí úkoly, 
kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči. Formou krátkých příběhů z praxe 

představuje kniha způsoby, jak se s těmito situacemi vypořádat. U každé z nich je 
uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany 

pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, 
na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu.

Zvládání náročných situací 
ve třídě
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Krádež mobilu
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ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.”

Démokritos z Abdér

Pavlína chodí do čtvrté třídy. Už je samostatná, zvládá chodit odpoledne 

ze školy sama domů. Dvě hodiny tam vydrží sama, pak se vrací maminka 

z práce. Aspoň si stihne trochu odpočinout, něco si přečíst, nakreslit, někdy 

dokonce udělat úkoly. Samozřejmě po návratu ze školy musí vždy mamince 

zavolat, aby měla jistotu, že je vše v pořádku. Proto také dostala první školní 

den ve 4. třídě mobil. Na družinu je už velká, tak to zvládá perfektně sama. 

A mobil je dobrá věc, nejen na telefonování. Dají se na něm hrát i zábavné 

hry. Využívá toho s kamarádkami o velké přestávce nebo při čekání v dlouhé 

frontě na oběd.

Jenže jednou se jí to velmi nevyplatilo. Spěchala s kamarádkami na oběd, 

chvilku to vypadalo, že bude velká fronta. Proto si vyndala mobil, že si bu-

dou hrát. Jenže pak zasáhla učitelka, která měla zrovna dozor, a fronta se 

urychleně posunula. Pavlína musela rychle odložit tašku v šatně a pokračo-

vat s kamarádkami směrem k výdeji jídla. Co teď rychle s mobilem? Pavlína 

ho hodila do přední kapsy školní tašky a běžela za kamarádkami.

Po obědě si v šatně před jídelnou vzala tašku, vyšla před školu a hledala 

mobil, že dá vědět mamince jako vždy, když odcházela ze školy. Jenže ouha, 

mobil v přední kapse batohu není. Kapsa je dokonce otevřená! Zavírala ji 

Pavlína vůbec? Nemůže si vzpomenout, seběhlo se to dnes tak rychle. To je 

hrůza, rodiče se budou zlobit! Vždyť jí tolik kladli na srdce, aby si na mobil 

dávala pozor! Prý stál skoro sedm tisíc… Zmatená a uplakaná Pavlína bě-

žela za paní učitelkou, která měla dozor v jídelně, a všechno jí vylíčila.
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Krádež mobilu

Možnosti řešení

Jak byste v dané situaci postupovali vy?

• Zjišťovali a vyšetřovali byste celou situaci.

• Řekli byste Pavlíně, že za mobil škola neodpovídá, je to tedy její problém.

• Řešili byste situaci s rodiči žákyně.

• Vyhlásili byste pátrání po ztraceném mobilu.

• Doporučili byste Pavlíně vyrobit plakátek a slíbit odměnu za nález.

• Informovali byste třídního učitele Pavlíny.

• Informovali byste policii, protože se jedná o krádež.

Rozbor možností

Zjišťovat, co se přesně stalo a kdo všechno byl v té době na obědě. Škola 

sice nemá hmotnou odpovědnost za cenné předměty, které si žáci nosí na 

vyučování, přesto však může v daný okamžik zasáhnout. Je možné, že pokud 

někdo mobil vzal, je ještě v jídelně. Možná také mobil vypadnul z otevřené 

kapsy a je někde pod lavičkou. Dozorující učitel může v danou chvíli využít 

své autority a vyzvat žáky, kteří jsou ještě v jídelně, aby se zapojili do hle-

dání. Tím případně umožní tomu, kdo mobil vzal, aby ho nenápadně vrátil.

Říci Pavlíně, že za mobil škola neodpovídá, je to tedy její problém. Čistě 

z právního hlediska je to pravda. V rámci prohlubování důvěry a dobrého 

vztahu se žáky je však na místě, aby škola vyvinula nějakou aktivitu k pří-

padnému zachycení mobilu.

Řešit situaci s rodiči dotyčného žáka, dát jim vědět, co se stalo. I když škola 

právní odpovědnost za krádež osobních cenných předmětů nenese, bylo by 

vhodné informovat rodiče o tom, co se stalo. Přinejmenším z toho důvodu, že 

budou očekávat od Pavlíny zprávu o tom, že jde ze školy. V případě krádeže 

telefonu může být také důležité, jak rychle rodiče zablokují dané číslo, aby 

nedošlo k provolání vysokých částek. Současně je ve spolupráci s operáto-

rem u některých typů mobilu možné zjistit, kde se přístroj nachází, pokud 

v něm byla zapnuta funkce lokalizace.
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• Vyhlásili byste pátrání po ztraceném mobilu.

• Doporučili byste Pavlíně vyrobit plakátek a slíbit odměnu za nález.

• Informovali byste třídního učitele Pavlíny.

• Informovali byste policii, protože se jedná o krádež.

Rozbor možností

Zjišťovat, co se přesně stalo a kdo všechno byl v té době na obědě.

sice nemá hmotnou odpovědnost za cenné předměty, které si žáci nosí na 

vyučování, přesto však může v daný okamžik zasáhnout. Je možné, že pokud 

někdo mobil vzal, je ještě v jídelně. Možná také mobil vypadnul z otevřené 

kapsy a je někde pod lavičkou. Dozorující učitel může v danou chvíli využít 

své autority a vyzvat žáky, kteří jsou ještě v jídelně, aby se zapojili do hle-

dání. Tím případně umožní tomu, kdo mobil vzal, aby ho nenápadně vrátil.

Říci Pavlíně, že za mobil škola neodpovídá, je to tedy její problém.

z právního hlediska je to pravda. V rámci prohlubování důvěry a dobrého 

vztahu se žáky je však na místě, aby škola vyvinula nějakou aktivitu k pří-

padnému zachycení mobilu.

Řešit situaci s rodiči dotyčného žáka, dát jim vědět, co se stalo.

právní odpovědnost za krádež osobních cenných předmětů nenese, bylo by 

vhodné informovat rodiče o tom, co se stalo. Přinejmenším z toho důvodu, že 

budou očekávat od Pavlíny zprávu o tom, že jde ze školy. V případě krádeže 

telefonu může být také důležité, jak rychle rodiče zablokují dané číslo, aby 

nedošlo k provolání vysokých částek. Současně je ve spolupráci s operáto-

rem u některých typů mobilu možné zjistit, kde se přístroj nachází, pokud 

v něm byla zapnuta funkce lokalizace.



Richard Jedlička

Výchovné problémy 
s žáky z pohledu hlubinné 
psychologie

#TEORIE #1. STUPEŇ #2. STUPEŇ 
#PEDAGOGIKA #PSYCHOLOGIE

Brož., 240 str., 349 Kč, 279 Kč

Brož., 248 str., 345 Kč, 276 Kč

Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální 
zvláštnosti žáků. S vědomím náročnosti tohoto přístupu a s oporou o řadu kazuistik 
dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně 
realizován u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě hrozby 
sociálně patologického vývoje, nebo naopak při podpoře latentního nadání. 

Všichni známe rady expertů, ale někdy potřebujeme pomocnou ruku i od těch, 
kteří s ADHD žijí. Autorka shromáždila zkušenosti desítek dětí a mladých lidí, kteří 
jsou hyperaktivní a nepozorní. Čtenář v knize najde řadu praktických doporučení 
a příkladů, které mu pomohou najít si vlastní cestu k tomu, jak co nejlépe vyjít se 
svým někdy vznětlivým a náročným, ale také milovaným a jedinečným dítětem.

Richard Jedlička

Výchovné problémy 
s žáky z pohledu hlubinné 
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Sharon Saline

Co by vaše dítě s ADHD 
chtělo, abyste věděli

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #ADHD #NOVINKA 

PŘEKLAD MONIKA KITTOVÁ

VYCHÁZÍ 
V LISTOPADU

2019



UKÁZKA

Angela Scarpa; Anthony Wells; Tony Attwood

Dítě s autismem 
a emoce

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ #PAS 
#ADHD #SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

#STAMP

Brož., 160 str., 279 Kč, 223 Kč

Praktický manuál určený učitelům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, 
které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem 

pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě 
lépe. Program vychází z kognitivně behaviorální terapie a je určen zejména dětem 

předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní 
restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. 

Z programu budou profi tovat i děti s ADHD, ADD nebo poruchou chování.

Program pro práci s dětmi
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PŘEKLAD: PETRA DIESTLEROVÁ

OBECNÁ DOPORUČENÍ
Jelikož všechny děti zařazené do programu 

mají PAS a potíže se stresem/úzkostí nebo zvládáním 
hněvu, může pro ně být obtížné soustředit se 
a zapojovat se během celého skupinového sezení. Níže 
jsou obecná doporučení pro vedení skupinových sezení 
s ohledem na konkrétní silné či slabé stránky dětí s PAS.

1.  Udržte děti po celou dobu sezení zapojené a aktivní.
- Nechte děti posouvat šipku na programu sezení.
- Požádejte je, aby psaly na tabuli nebo ji mazaly.
- Dávejte jim otázky, aby nepřestaly sledovat dění.
- Dívejte se na každé dítě zpříma, chvalte je 
a vybízejte je, aby si s vámi plácly.
- Nechávejte je skákat, protahovat se nebo vyjadřovat 
odpovědi pohyby a gesty, pokud je to vhodné.

2. Hodně chvalte.
- Buďte konkrétní (např. Líbí se mi, jak dokážeš v klidu 
sedět a čekat. Moc pěkně se na mě díváš! Krásný 
úsměv. Ta odpověď se mi líbí. Chytrý nápad!).

- Plácnutí si nebo poplácání po zádech.
- Mluvte nadšeným hlasem plným elánu.
- Hodně se usmívejte.

3. Poskytněte strukturu.
- Držte se programu.
- Udržujte sezení v tempu.
- Učitel je vpředu a děti na židlích naproti němu.

4. Používejte systém odměn.
- Odměňujte děti za dodržování pravidel skupiny 
a procvičování nástrojů.
- Dávejte odměny za vhodné zapojení do programu.
- Nešetřete odměnami, kdykoli se projeví žádoucí 
chování.

5. Vizuální pomůcky.
- Používejte obrázky a ilustrace, kdykoli je to možné 
(tipy a kopírovatelné předlohy najdete v příručce).
Vyvěšujte vizuální pomůcky na stěny nebo na jiné 
místo, kde na ně celá skupina dobře vidí.

- Když něco popisujete, používejte kromě slov 
i gesta, (např. si přiložte dlaň k uchu, když říkáte 
„Poslouchejte“, položte si ruku na hruď, když 
popisujete bušící srdce).



Věra Pokorná

Patricia Babtie; Jane Emerson 

Cvičení pro děti 
se specifi ckými 
poruchami učení

Dítě s dyskalkulií ve 
škole

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ #SPU 
#PRACOVNÍ LISTY #SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #SPU #SPECIÁLNÍ 
PEDAGOGIKA
Patricia Babtie; Jane Emerson 

Dítě s dyskalkulií ve 
škole

PEDAGOGIKA

Brož., 152 str., 299 Kč, 239 Kč

Brož., 156 str., 185 Kč, 148 Kč

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům umožňuje 
vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni 
rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifi cké poruchy 
učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje 
problematiku jednotlivých specifi ckých poruch učení, kterými se cvičení zabývají.

Dyskalkulie je jedna ze specifi ckých poruch učení a projevuje se širokým spektrem 
značně různorodých výrazných obtíží v matematice, které se mohou objevit kdykoli 
během školní docházky dítěte. Autorky vysvětlují podstatu problému a nabízejí 
tipy, jak dětem se specifi ckou poruchou počítání pomoci. V knize najdeme vzorové 
úlohy a také doporučení různých strategií, které mohou být v práci s dětmi s touto 
poruchou užitečné. 

Věra Pokorná

Cvičení pro děti 
se specifi ckými 

PEDAGOGIKA
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Rozvoj vnímání a poznávání



Anton Hergenhan

Drahomíra Jucovičová; Hana Žáčková 

Agresivní dítě?

Reedukace specifi ckých 
poruch učení u dětí

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #SYSTEMICKÁ 

PEDAGOGIKA #PSYCHOLOGIE

#TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #SPU #SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKA

Brož., 176 str., 225 Kč, 180 Kč

Brož., 130 str., 249 Kč, 199 Kč

„Proč to to dítě dělá?“ „Proč se chová agresivně?“ „Co ho k tomu vede?“ Otázky, 
které se rodičům, učitelům i vychovatelům honí hlavou, když se snaží zvládnout 

agresivní projevy dítěte. Podle psychologa a terapeuta Antona Hergenhana 
je agresivita symptom, příznak, a je potřeba najít a vyřešit příčiny, které vedou 

k problémovému chování. Na agresivitu se dívá z širší perspektivy, inspiruje 
k otázkám nad chováním konkrétního dítěte i ke hledání odpovědí. Kniha obsahuje 

řadu příkladů z praxe a osloví rodiče i pedagogy dětí, které se projevují agresí 
a jsou obtížně zvladatelné.

Specifi cké poruchy učení patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků 
setkávají. Kniha v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, 

příčin a projevů. Stěžejní, druhá část knihy se věnuje jednotlivým metodám reedukace 
SPU. Důležité je také představení pomůcek, pracovních materiálů a kompenzačních 
technik. Několik kapitol je věnováno představení metod hodnocení žáků se SPU ve 

školách, metod domácí práce a přípravy na vyučování. 

Systemické řešení problémového chování
PŘEKLAD MICHAELA ŠKULTÉTY
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Brož., 128 str., 249 Kč, 199 Kč

Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize 
odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi. Nabízí 
učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně 
jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. V knize najdete návrhy systémových 
strategií k zajištění adekvátního přístupu k nadaným dětem a také zásobník v praxi 
ověřených aktivizujících učebních metod upravených pro potřeby nadaných žáků, 
který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce.

UKÁZKA

který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce.

UKÁZKA
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STUDENTSKÁ UKÁZKA – 

DEMONSTRACE

Popis aktivity

Žák si připraví demonstraci tématu, které dlouhodobě samostatně zpraco-

vával. Z  toho vyplývá, že se vždy jedná o  aktivitu, která ukončuje nějaký 

projekt nebo téma. Žáci takto mohou demonstrovat přírodovědný pokus 

– jeho průběh nebo rovnou výsledky – nebo technické zařízení vlastní kon-

strukce apod. 

Žák se po dobu své prezentace stává „učitelem“ a učitel nezasahujícím 

posluchačem, maximálně asistentem. Vedeme žáky k  tomu, aby obhájili 

výsledky své práce tím, že k nim podají náležitý a srozumitelný výklad a vy-

světlení.

Zařazení aktivity do výuky

Aktivita se hodí spíše pro přírodovědné a technické předměty. 

Jde o závěrečnou aktivitu tématu, která předpokládá, že žák měl dosta-

tek času na domácí přípravu. Výborně se hodí např. jako zakončení ročníko-

vé práce, která je zadána na začátku školního roku a vyhodnocena na konci 

školního roku. Téma si obvykle žáci stanovují v  rámci nějakých hranic sa-

mostatně nebo je jim předložena nabídka, ze které volí. Může se ale jednat 

i o zakončení dlouhodobého nebo střednědobého projektu apod. 

Není vhodné zařazovat demonstraci jako samostatnou, s ničím nesouvi-

sející aktivitu – jakýsi „výkřik do tmy“ ve stylu: „Sice probíráme slovní druhy, 

ale Pepíček si pro nás připravil zajímavý chemický pokus, tak se na něj po-

díváme.“ Ať už pracujeme s  nadanými dětmi jakkoli, vždy se musí jednat 

o  dlouhodobou promyšlenou koncepci! Chceme-li dát Pepíčkovi prostor 

pro jeho chemický pokus, přestože nezapadá do probíraného učiva, může-

me tak učinit například v rámci závěrečné školní akademie nebo podobné 

akce pro rodiče.

nadane_dite_ve_skole_zlom.indd   3
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Přizpůsobení aktivity nadaným žákům

Základem je umožnit nadaným dětem, aby si samy zvolily téma, které je 

zajímá. Pokud tedy vytváříme seznam témat, vždy zohledňujeme zájmy 

žáků. 

Studentská ukázka je poměrně náročnou disciplínou, kterou zdaleka ne-

můžeme požadovat po každém dítěti. Doporučuji tedy zohledňovat složení 

třídy již při samotném výběru témat pro např. ročníkovou práci tak, aby prů-

měrní žáci mohli volit spíše teoretická témata a ukončit je třeba odevzdá-

ním práce v tištěné podobě. Nadaní žáci potom mohou volit (a vedeme je 

k  tomu) náročnější témata zakončená třeba právě studentskou ukázkou 

s výkladem.

Máme-li ve škole více nadaných, kteří neustále přicházejí s nápady na po-

kusy nebo něco vyrábějí, můžeme založit jako volnočasovou aktivitu třeba 

„klub vynálezců“. Žákovské ukázky se tam pravděpodobně stanou hlavní 

náplní práce.

Ukončení aktivity

Jestliže demonstrace ukončovala projekt nebo téma, vždy vedeme žáky 

k tomu, aby z jejího průběhu pořídili záznam, třeba formou laboratorního 

protokolu nebo nákresu s popisem apod.

Pokud byla demonstrace výstupem z  ročníkové nebo jiné samostatné 

práce, předpokládám ukončení slovním zhodnocením a  provedením kla-

si� kace.
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V obchodě platí máma i táta platební kartou. Funguje to podobně. Peníze za 

nákup se odečtou z účtu. „Když stojí nákup do pětistovky, stačí kartu přiložit 

k platebnímu terminálu a je hotovo,“ poučil mě táta. „Pokud je částka vyšší,

musím zadat svůj PIN – číselný klíč k odemknutí karty. Tohle číslo znám 

zpaměti. Jestlipak víš proč, Davide?“ „No, určitě proto,“ přemýšlel jsem nahlas,

„aby kartu nemohl někdo zneužít. Třeba nějaký zloděj. Ukradl by ji a vybral

všechny peníze z účtu.“ „Správně,“ souhlasil tatínek. „Platební kartu si musíme 

dobře hlídat a PIN nikomu neprozrazujeme. V případě ztráty musíme zavolat 

do banky a kartu zablokovat.“

PLATIT KARTOU JE VELMI

..................
..................

..................
...........

V obchodech můžeme platit
hotově nebo platební kartou. PO

jen hotovými penězi.
HE

Platební karta je
z papíru.

Z

z plastu.

HO

PIN je číselný klíč
k odemknutí karty.

DL

k zamknutí karty.
MO

Platební kartou můžeme

vybírat hotové peníze
z domácího trezoru.

LÁ

z bankomatu.
NÉ

Nejlepší je si PIN
zapsat na zadní stranu karty.

P

dobře zapamatovat.
A

V případě ztráty karty
musíme

zavolat do banky a kartu zablokovat. RY

rychle vybrat všechny peníze z účtu. O

Při platbě kartou se peníze
přičtou na účet platícího.

SL

odečtou z účtu platícího.
CH

Platební karta slouží
k bezhotovostnímu placení.

LÉ

jen pro platby v hotovosti.
ST

KARTA SLOUŽÍ 

I K VÝBĚRU HOTOVOSTI 

Z BANKOMATU.

1. Vybarvi políčka za 

správnou odpovědí. 

2. Tajenku (vybarvená 

políčka shora dolů) 

zapiš do bubliny.

Jana Cihelková

Nadané dítě ve škole

 #TEORIE #PRAXE #1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ #PEDAGOGIKA #HRY 
A AKTIVITY #BESTSELLER

Náměty do výuky pro celou třídu
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STUDENTSKÁ UKÁZKA – DEMONSTRACE
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Přizpůsobení aktivity nadaným žákům

Základem je umožnit nadaným dětem, aby si samy zvolily téma, které je 

zajímá. Pokud tedy vytváříme seznam témat, vždy zohledňujeme zájmy 

žáků. 

Studentská ukázka je poměrně náročnou disciplínou, kterou zdaleka ne-

můžeme požadovat po každém dítěti. Doporučuji tedy zohledňovat složení 

třídy již při samotném výběru témat pro např. ročníkovou práci tak, aby prů-

měrní žáci mohli volit spíše teoretická témata a ukončit je třeba odevzdá-

ním práce v tištěné podobě. Nadaní žáci potom mohou volit (a vedeme je 

k  tomu) náročnější témata zakončená třeba právě studentskou ukázkou 

s výkladem.

Máme-li ve škole více nadaných, kteří neustále přicházejí s nápady na po-

kusy nebo něco vyrábějí, můžeme založit jako volnočasovou aktivitu třeba 

„klub vynálezců“. Žákovské ukázky se tam pravděpodobně stanou hlavní 

náplní práce.

Ukončení aktivity

Jestliže demonstrace ukončovala projekt nebo téma, vždy vedeme žáky 

k tomu, aby z jejího průběhu pořídili záznam, třeba formou laboratorního 

protokolu nebo nákresu s popisem apod.

Pokud byla demonstrace výstupem z  ročníkové nebo jiné samostatné 

práce, předpokládám ukončení slovním zhodnocením a  provedením kla-

si� kace.
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Iva Nováková

S penězi si poradím

#1. STUPEŇ #MATEMATIKA 
#PENÍZE #FINANČNÍ GRAMOTNOST 

#PRACOVNÍ LISTY

Brož, 64 str., 159 Kč, 127 Kč

Autorský pracovní sešit k fi nanční gramotnosti pro žáky základní školy je určený 
k procvičování základních pojmů a poznatků ze světa fi nancí (vlastnictví, potřeby, 

peníze, způsoby placení, příjmy a výdaje, rozpočet, úspory, půjčky, plánování 
apod.) Vše jako obvykle probíhá formou zábavného luštění a doplňování. 

Finanční gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ
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„Mami,“ ptala se jednou u supermarketu Zuzka. „Za půjčení nákupního vozíku 

se musí platit?“ „Ne, jak tě to napadlo?“ divila se maminka. „Vždy  jsi tam strčila 

nějakou minci,“ nedala se odbýt Zuzka. „Ano, ale tu si pak zase vezmu zpátky,“ 

začala vysvětlovat máma. „Tak proč ji tam dáváš?“ přerušila ji nechápavě sestra.

„Je to dobře vymyšlené,“ pokračovala maminka. „Kdyby tento systém nebyl, lidé 

by nechávali vozíky kdekoli. Třeba hned u auta. Dovedeš si představit, jak by to 

na parkovišti vypadalo?“ „No, to by byl binec,“ smála se Zuzka. „Jako někdy 

ve vašem pokojíčku,“ dodala ještě máma.
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  1.  Muž, který prodává v obchodě

  2. íslo k odemknutí platební karty

  3. daj, který in ormuje, kolik co stojí

  . Pokladna jinak

  . Papírové peníze

  . Velká prodejna

  . Lidé jezdí do obchodu na...

  . Věc na přenášení 

      koupeného zboží

  . V bance si můžeme 

      zřídit...

1 . Kovové peníze

11. Žena, která prodává 

      v obchodě

12. Přístroj k výběru 

      hotovosti (platební 

      kartou)

13. Opak slova 

      zlevnit

1 . Slouží 

      k bezhotovostnímu 

      placení v obchodě

1 . Peněžní ústav

1 . Věci, peníze, nápady, 

      které vlastníme 

1 . Opak slova kupovat

„A mami,“ ptala se ještě Zuzka, „jaké mince se dávají do nákupního košíku?“ 

„Většinou pětikoruna nebo desetikoruna.“ 

„A co když je zrovna nemáš?“

„To se mně nikdy nestane,“ usmívala se maminka. 

„Nosím na klíčích přívěsek se žetonem, který je 

stejně velký jako mince. Používám ho k vyzvedávání 

nákupního vozíku. Mám ho u sebe vždy, bez klíčů 

totiž z domova nikdy neodejdu.“
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V obchodě platí máma i táta platební kartou. Funguje to podobně. Peníze za 

nákup se odečtou z účtu. „Když stojí nákup do pětistovky, stačí kartu přiložit 

k platebnímu terminálu a je hotovo,“ poučil mě táta. „Pokud je částka vyšší,

musím zadat svůj PIN – číselný klíč k odemknutí karty. Tohle číslo znám 

zpaměti. Jestlipak víš proč, Davide?“ „No, určitě proto,“ přemýšlel jsem nahlas,

„aby kartu nemohl někdo zneužít. Třeba nějaký zloděj. Ukradl by ji a vybral

všechny peníze z účtu.“ „Správně,“ souhlasil tatínek. „Platební kartu si musíme 

dobře hlídat a PIN nikomu neprozrazujeme. V případě ztráty musíme zavolat 

do banky a kartu zablokovat.“

PLATIT KARTOU JE VELMI

..................
..................

..................
...........

V obchodech můžeme platit
hotově nebo platební kartou. PO

jen hotovými penězi.
HE

Platební karta je
z papíru.

Z

z plastu.

HO

PIN je číselný klíč
k odemknutí karty.

DL

k zamknutí karty.
MO

Platební kartou můžeme

vybírat hotové peníze
z domácího trezoru.

LÁ

z bankomatu.
NÉ

Nejlepší je si PIN
zapsat na zadní stranu karty.

P

dobře zapamatovat.
A

V případě ztráty karty
musíme

zavolat do banky a kartu zablokovat. RY

rychle vybrat všechny peníze z účtu. O

Při platbě kartou se peníze
přičtou na účet platícího.

SL

odečtou z účtu platícího.
CH

Platební karta slouží
k bezhotovostnímu placení.

LÉ

jen pro platby v hotovosti.
ST

KARTA SLOUŽÍ 

I K VÝBĚRU HOTOVOSTI 

Z BANKOMATU.

1. Vybarvi políčka za 

správnou odpovědí. 

2. Tajenku (vybarvená 

políčka shora dolů) 

zapiš do bubliny.

šlel jsem nahlas,

 kartu si musíme 

1. Vybarvi políčka za 

správnou odpovědí. 

2. Tajenku (vybarvená 

políčka shora dolů) 
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„Většinou pětikoruna nebo desetikoruna.“ 

„A co když je zrovna nemáš?“

„To se mně nikdy nestane,“ usmívala se maminka. 

„Nosím na klíčích přívěsek se žetonem, který je 

stejně velký jako mince. Používám ho k vyzvedávání 

nákupního vozíku. Mám ho u sebe vždy, bez klíčů 

totiž z domova nikdy neodejdu.“



John F. Taylor

Jak přežít 
s hyperaktivitou 
a poruchami pozornosti

#1. STUPEŇ #2. STUPEŇ #PRAXE 
#ADHD #ADD

Brož., 128 str., 215 Kč, 172 Kč

Praktický rádce je určen dětem s ADHD a ADD, ale i jejich rodičům, učitelům 
a vychovatelům. Popisuje problémy související s hyperaktivitou a poruchami 
pozornosti, ale hlavně nabízí způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Rádce pro děti s ADHD a ADD 

UKÁZKAUKÁZKA
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Na domácí front

Jak se ráno vypravit

Některé děti s  ADHD se ráno špatně probouzejí. Rodiče se 

možná rozčilují nebo jim dělá starosti, že ti trvá tak dlouho, 

než se probereš. Obvykle není na přípravu moc času a to vede 

ke konfl iktům, které všechny hned po ránu rozladí. Jestli ti to 

zní povědomě, zkus některá z následujících doporučení, abyste 

doma zažívali příjemnější rána.

Používej hlasitý budík. Budík je člověku k  ničemu, když ho ne-

vzbudí. Ověř si, že zvonění na tom tvém je dost hlasité, aby tě 

dokázalo probrat. A ještě jeden tip: postav si budík tak daleko od 

postele, aby bylo nutné z postele vylézt, když ho chceš vypnout. 

Tak nebudeš v pokušení převalit se na druhý bok, klepnout na 

budíku na „dospat“ a znovu se propadnout do spánku.

Řekni si o vodu. Když ráno vypiješ sklenici vody, možná se budeš 

probírat rychleji. Také můžeš požádat mámu nebo tátu, aby ti 

otřeli čelo a tváře vlhkou žínkou – i to usnadňuje probouzení.

Používej kuchyňskou minutku. Minutka ti může prozradit, kolik 

času ještě zbývá, než je třeba odejít do školy. Nařiď ji, hned jak 

vstaneš, a pak ji sleduj – tak budeš mít jistotu, že máš slušnou 

šanci odejít včas.

Oblečení si nachystej už večer. Večer před spaním si rozmysli, 

co si druhý den vezmeš na sebe. Pak si oblečení připrav na 

místo, kde je snadno najdeš. Tak nebudeš běhat jako šílenec 

a pátrat po zbloudilé ponožce nebo tričku. A mít předem na-

chystanou školní tašku, postavenou u  dveří ložnice, je také 

dobrý nápad.
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Jak p ežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Využívej poličky a košíky. Když svoje 

věci naházíš halabala do skříněk, zásu-

vek nebo velkých krabic, budeš je pak 

těžko hledat. Jednoduchý způsob, jak 

si udělat přehled, je skládat všechno 

Rychlý tip

Jestli máš hromadu drobností, 

které k sobě patří, využívej 

košíky. V košících se výborně 

skladují puzzle, součásti 

stolních her nebo hračky 

s drobnými součástkami. 

Vyrovnej si košíky na polici 

a přehledně je označ.

Zorganizuj si v ci

Spoustě dětem s ADHD dělá potíže udržovat ve svých věcech pořá-

dek. V pokoji mívají binec a někdy jen těžko hledají to, co nutně po-

třebují. Proč je organizace tak důležitá? No, když „pohřbíš“ školní 

tašku pod hromadou špinavého oblečení, máš skoro zaručeno, že 

přijdeš pozdě do školy. Udržovat svůj pokoj (a další místnosti, které 

užíváš) uklizený a uspořádaný ti usnadní každodenní život. Pokud 

máš pokoj společný se sourozencem, můžete se spolu domluvit, 

jak to udělat, aby všechno zůstávalo na svém místě a v čistotě.

Zorganizuj si v

jak to udělat, aby všechno zůstávalo na svém místě a v čistotě.
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John F. Taylor

Jak přežít 
s hyperaktivitou 
Jak přežít 
s hyperaktivitou 
Jak přežít 

a poruchami pozornosti
s hyperaktivitou 
a poruchami pozornosti
s hyperaktivitou 

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ



Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. 
Nechápou, proč se staly obětí šikanování, 
nerozumí tomu, co se děje. Autorku ve škole 
také šikanovali. Dobře ví, co se člověku, 
kterého někdo trápí, honí v hlavě, a také si 
dobře pamatuje, co jí pomohlo.

Aija Mayrock 

Jak přežít 
šikanování

Brož., 128 str., 
229 Kč, 183 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#ŠIKANA 
#UPEVŇOVÁNÍ 
SEBEVĚDOMÍ

Knížka nabízí konkrétní, věcné rady, které se 
týkají organizace času a práce, strategií na 
udržení pozornosti nebo plánování činností. 

Ron Shumsky; Susan M. Islascox; Rob Bell

Jak přežít, když si 
nevím rady se školou

Brož., 152 str., 
249 Kč, 199 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#ORGANIZACE 
ČASU 
#MOTIVACE

#ORGANIZACE 
ČASU 
#MOTIVACE

#PRAXE 
#ŠIKANA 
#UPEVŇOVÁNÍ 
SEBEVĚDOMÍ

Sourozenci Melanie, Annie a Steven 
Fordovi zažili rozvod rodičů. Ve své 
knize popisují, čím si prošli, co se 
naučili zvládnout a jak vnímali to, že se 
jejich rodiče rozešli.

Melanie, Annie a Steven Fordovi

Jak přežít, když se 
rodiče rozvádějí

Brož., 80 str., 
199 Kč, 159 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#ROZVOD 
RODIČŮ
#ROZVOD 
RODIČŮ

 Kniha dětem nabízí rady, jak si mohou vybudovat 
přátelské vztahy s vrstevníky a jak neztratit hlavu 
ve chvíli, kdy mají pocit, že se jim nic nedaří.

Gershen Kaufman; Lev Raphael; 
Pamela Espeland

Jak přežít, když si 
nevěřím

Brož., 120 str., 
215 Kč, 172 Kč

#1. STUPEŇ
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#UPEVŇOVÁNÍ 
SEBEVĚDOMÍ
#UPEVŇOVÁNÍ 
SEBEVĚDOMÍ

Pomocník k budování sebeúcty 
a vnitřní síly 

Rádce pro děti, které nevědí, jak se učit
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Jak p ežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Využívej poličky a košíky. Když svoje 

věci naházíš halabala do skříněk, zásu-

vek nebo velkých krabic, budeš je pak 

těžko hledat. Jednoduchý způsob, jak 

si udělat přehled, je skládat všechno 

Rychlý tip

Jestli máš hromadu drobností, 

které k sobě patří, využívej 

košíky. V košících se výborně 

skladují puzzle, součásti 

stolních her nebo hračky 

s drobnými součástkami. 

Vyrovnej si košíky na polici 

a přehledně je označ.

Zorganizuj si v ci

Spoustě dětem s ADHD dělá potíže udržovat ve svých věcech pořá-

dek. V pokoji mívají binec a někdy jen těžko hledají to, co nutně po-

třebují. Proč je organizace tak důležitá? No, když „pohřbíš“ školní 

tašku pod hromadou špinavého oblečení, máš skoro zaručeno, že 

přijdeš pozdě do školy. Udržovat svůj pokoj (a další místnosti, které 

užíváš) uklizený a uspořádaný ti usnadní každodenní život. Pokud 

máš pokoj společný se sourozencem, můžete se spolu domluvit, 

jak to udělat, aby všechno zůstávalo na svém místě a v čistotě.
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Gary Fisher; Rhoda Cummings

Jak přežít 
s poruchami učení

#1. STUPEŇ #2. STUPEŇ #TEORIE 
#PRAXE #SPU

Brož., 96 str., 189 Kč, 151 Kč

Kniha osloví děti s poruchami učení, jejich rodiče, učitele a vychovatele. Ukáže, že 
existují různé podoby problémů s učením a také že je spousta cest, které mohou 
pomoci, aby se jim lépe učilo. Poradí, jak se správně učit, jak si uspořádat věci 
v tašce a na stole a také jak si najít kamarády a dobře vycházet s ostatními lidmi. 

Rádce pro děti

UKÁZKAUKÁZKA

Jak p ežít s poruchami u ení
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Děti s SPU často ani nevědí, proč se pořád cítí smutné, ukřivděné 

a naštvané. Učitelé nebo rodiče se ptají: „Proč jsi hodil tou učeb-

nicí?“ Dítě s SPU odpoví: „Já nevím.“ A mluví pravdu. Pro děti je 

někdy těžké vysvětlit, proč se cítí tak, jak se cítí.

Když se děti se svými pocity smutku, křivdy a  vzteku ne-

můžou nikomu svěřit, ty pocity se v  nich hromadí. (To platí 

pro všechny lidi, nejen pro děti.) A  tak jsou děti dál smutné, 

ukřivděné a naštvané. Je pro ně těžké opravdu se bavit. Je pro ně 

obtížné soustředit se na školní práci. Je pro ně těžké myslet na 

něco jiného než na svoje pocity. Takovému stavu říkáme deprese.

eprese

znamená „cítit se smutně pořád“.

Šest způsob
ů, jak si z

lepšit nála
du

Máš někdy pocit, že podléháš depresi? Tady je šest věcí, které 

můžeš udělat pro zlepšení nálady.

1. Zkus pár cvičení „Mám se rád“. Když posiluješ paže, svaly na nich 

ti zesílí. Když procvičuješ tu část mozku, která říká: „Mám se rád“, 

taky bude silnější. Tady je několik cvičení, která můžeš vyzkoušet.

Ráno

Podívej se do zrcadla a zkus přijít na pět věcí, které se ti na 

sobě zamlouvají. Řekni každou z  nich nahlas: „Líbí se mi 

moje ____________________.“

Jak se vypo ádat s pocity smutku, k ivdy a hn vu

49

Najdi pět věcí, o kterých si myslíš, že by se měly zlepšit. Taky 

je řekni nahlas.

Večer

Podívej se do zrcadla a řekni si, jak se ti ten den dařilo. Řekni: 

„Dneska se mi daleko víc povedlo __________________.“

Trénuj tahle cvičení každé ráno a večer, dokud se nezačneš cítit 

líp. Jestli zjistíš, že ti pomáhají, můžeš je dělat i dál.

Děti s SPU často ani nevědí, proč se pořád cítí smutné, ukřivděné 

a naštvané. Učitelé nebo rodiče se ptají: „Proč jsi hodil tou učeb-

nicí?“ Dítě s SPU odpoví: „Já nevím.“ A mluví pravdu. Pro děti je 

Když se děti se svými pocity smutku, křivdy a  vzteku ne-

můžou nikomu svěřit, ty pocity se v  nich hromadí. (To platí 

pro všechny lidi, nejen pro děti.) A  tak jsou děti dál smutné, 

ukřivděné a naštvané. Je pro ně těžké opravdu se bavit. Je pro ně 

obtížné soustředit se na školní práci. Je pro ně těžké myslet na 

něco jiného než na svoje pocity. Takovému stavu říkáme deprese.

Máš někdy pocit, že podléháš depresi? Tady je šest věcí, které 

Když posiluješ paže, svaly na nich 

ti zesílí. Když procvičuješ tu část mozku, která říká: „Mám se rád“, 

Podívej se do zrcadla a zkus přijít na pět věcí, které se ti na 

sobě zamlouvají. Řekni každou z  nich nahlas: „Líbí se mi 

Gary Fisher; Rhoda Cummings

Jak přežít 
s poruchami učení
Jak přežít 
s poruchami učení
Jak přežít 

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ
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Knížka dítěti ukáže, jak zvládat náročné 
situace a jak si poradit s tím, že se mu něco 
nelíbí a má na něco vztek. 

Elizabeth Verdick; Marjorie Lisovskis

Jak přežít, když mě 
všechno štve

Brož., 128 str., 
199 Kč, 159 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#OVLÁDÁNÍ 
EMOCÍ

Praktický průvodce sociální dovedností. 
Původně psaná pro děti s ADHD a ADD, 
ale vhodná pro všechny děti, které obtížně 
navazují vztahy s vrstevníky.

James J. Crist

Jak přežít, když 
nemám kamarády

Brož., 136 str., 
269 Kč, 215 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI 
#ADHD #ADD

#SOCIÁLNÍ 
DOVEDNOSTI 
#ADHD #ADD

#PRAXE 
#OVLÁDÁNÍ 
EMOCÍ

Jak se dívat na věci z různých úhlů 
pohledu, pochopit, že různí lidé 
projevují své pocity různým způsobem.

Judith M. Glasser; Jill Menkes Kushner

Jak přežít, když 
nerozumím emocím

Brož., 88 str., 
199 Kč, 159 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE #EMOCE 
#EMPATIE #EMPATIE 

Úzkost a deprese u dětí. Naučí se, jak 
pracovat s otravnými myšlenkami 
a najít cestu ven z bludného kruhu 
podceňování a nedůvěry v sebe sama.

Lucie Bělohlávková

Jak přežít, když se 
často bojím

Brož., 120 str., 
199 Kč, 159 Kč

#1. STUPEŇ 
#2. STUPEŇ 
#PRAXE 
#STRACH 
#ÚZKOST 
#STRACH 
#ÚZKOST 

Průvodce pro děti k překonání úzkosti

Jak si kamarády získat a udržet

Pomocník k rozvíjení empatie 

PŘEKLAD PETRA DIESTLEROVÁ
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Jak se vypo ádat s pocity smutku, k ivdy a hn vu

49

Najdi pět věcí, o kterých si myslíš, že by se měly zlepšit. Taky 

je řekni nahlas.

Večer

Podívej se do zrcadla a řekni si, jak se ti ten den dařilo. Řekni: 

„Dneska se mi daleko víc povedlo __________________.“

Trénuj tahle cvičení každé ráno a večer, dokud se nezačneš cítit 

líp. Jestli zjistíš, že ti pomáhají, můžeš je dělat i dál.
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Rádce pro děti, které jsou vznětlivé 
a neumějí udržet emoce na uzdě 



Irena Trojanová

Ředitel a střední 
management školy

#MANAGEMENT #ORGANIZACE 
ŠKOLY #KOMPETENČNÍ MODELY 
#TEORIE #PRAXE 

Brož., 176 str., 199 Kč, 159 Kč

První česká kniha o středním školském managementu – vedoucích metodických 
sdružení, předmětových či ročníkových týmů apod. – představuje jeho 
nezanedbatelnou úlohu na úrovni mezi ředitelem a řadovými pedagogy. 
Představuje kompetenční model středního managementu a rozpracovává 
jednotlivé kompetence. Ředitelům nabízí cesty k využití potenciálu středního 
managementu delegováním úkolů a činností. Teorie je doplněna o praktické 
ukázky a přílohy.

Průvodce pro ředitele a střední management 

UKÁZKA

Irena Trojanová

Ředitel a střední 
Irena Trojanová

Ředitel a střední 
Irena Trojanová

management školy

#TEORIE #PRAXE 
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Pracovní motivace je spojená s výkonem pracovní činnosti a znamená záměrné 
působení na jednání a chování pracovníků tak, aby byly v souladu s cíli organizace. Jako 

východisko pro pracovní motivaci středního managementu lze použít Maslowovu pyramidu 
potřeb. Jednotlivá patra pyramidy – potřeby člověka – ukazuje obr. 10.
Fyziologické potřeby jsou u středního managementu školy stejné jako u ostatních učitelů – jedná 
se o zajištění základních pracovních podmínek (např. vhodné pracovní prostředí, zajištění 
stravování).
Z hlediska činnosti středního managementu lze v této oblasti zdůraznit místnost, ve které se může 
střední management scházet dohromady i v rámci svých týmů. Potřebu jistoty a bezpečí naplňuje 
nejen pracovní smlouva na dobu neurčitou, ale také přesné vymezení funkce v organizační 
struktuře školy, zveřejnění její náplně a veřejné předání konkrétních odpovědností a pravomocí. 
Do této oblasti patří i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Sociální potřeby naplňuje vzájemný 
kontakt středního managementu s členy svého týmu i s vedením školy. Důležitou roli v rámci 
sociálních potřeb hraje i neformální setkávání v rámci výjezdů širšího vedení školy.

Tip pro ředitele školy
Zvažte možnost dvoudenního výjezdu vedení školy a středního managementu před přípravným 
týdnem. Atmosféra mimo budovu školy a navíc „neunavení“ kolegové, většinou se spoustou 
nápadů, budou prokazatelným přínosem pro nový školní rok. Neformální večerní posezení pak 
utuží vzájemné vztahy a spolupráce v příštím roce bude mnohem efektivnější.
Největší naplnění potřeb středního managementu představují poslední dvě patra Maslowovy 
pyramidy – potřeba úcty a potřeba seberealizace.Potřeba úcty je prvotně uskutečňována 
jmenováním učitele do funkce středního managementu školy, což znamená vyjádření důvěry 
v jeho schopnosti a následné přidělení odpovědnosti a pravomocí.



Rick Hanson

Ben Furman; Tapani Ahola

Stačí jen málo

Nikdy není pozdě na 
spokojený tým

#PRAKTICKÁ CVIČENÍ #EMOČNÍ 
ODOLNOST #ODOLNOST PROTI 
STRESU #NEUROPSYCHOLOGIE

#MANAGEMENT #KOMUNIKACE 
#TÝMOVÁ PRÁCE #TEORIE #PRAXE

Brož., 112 str., 215 Kč, 172 Kč

Brož., 160 str., 289 Kč, 231 Kč

Tato kniha nabízí jednoduchá cvičení, která mají chránit proti stresu, zlepšovat 
náladu a budovat větší emoční odolnost. Autor jako neuropsycholog vychází 

z výzkumy podloženého zjištění, že i malé úkoly, které svému mozku dáme, mohou 
v dlouhodobé perspektivě vést k velkým změnám. Proto nabízí právě 52 cvičení; 
jednou z možností je vyhradit na každé z nich jeden týden a svou mysl cvičit po 

celý rok. Většinu cviků lze provádět kdykoli, kdekoli a pouze v mysli. 

Autoři aplikují principy krátké terapie zaměřené na řešení v pracovní oblasti. Vypracovali 
model „dvojité hvězdy“, který je určen pro vedoucí i podřízené, členy pracovních týmů 

i různých komunit. Největší vliv na to, jsou-li lidé v interpersonálním kontaktu v práci 
spokojení, mají čtyři faktory: jestli se jim dostává uznání, jestli zakoušejí úspěch, jestli je o 
ně pečováno a jestli se v práci mohou zasmát. To je jedna čtyřcípá hvězda jejich modelu. 

Čtyři cípy druhé hvězdy představují náročné pracovní momenty: diskusi o problémech, 
dávání a přijímání kritiky, práci s urážkami a způsoby, jak se vyrovnat s nezdary.

52 způsobů, jak rozvíjet klid mysli pomocí 
neuropsychologie

PŘEKLAD ONDŘEJ FAFEJTA 

Model dvojité hvězdy

PŘEKLAD JOHANA SANDQVIST
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Martin Chvál

Bohumila Baštecká; Veronika Čermáková; 
Milan Kinkor

Na naší škole nám 
záleží

Týmová supervize

#MANAGEMENT ŠKOLY #EVALUACE 
#KVALITNÍ ŠKOLA #TEORIE #PRAXE 
#BESTSELLER

#MANAGEMENT #SUPERVIZE 
#TÝMOVÁ PRÁCE #TEORIE 
#PRAXE 

Bohumila Baštecká; Veronika Čermáková; 
Milan Kinkor

Týmová supervize

#PRAXE 

Brož., 328 str., 549 Kč, 439 Kč

Brož., 176 str., 349 Kč, 279 Kč

Jak je možné se bavit o kvalitě školy, když se pohledy všech zúčastněných mohou 
lišit? Česká školní inspekce zveřejnila kritéria, která nám pomáhají kvalitu školy 
pojmenovat a mohou se stát společným jazykem pro všechny zúčastněné. Na pozadí 
těchto kritérií je věnována pozornost jednotlivým oblastem práce školy, jejího vedení 
a učitelů. K příslušným tématům jsou voleny praktické ukázky a konkrétní návody pro 
sledování, vyhodnocování a řešení různých situací. Cílem knihy je nejen vybavit školu 
argumentační oporou při kontrole externími orgány, ale zejména nabídnout témata 
pro společnou úvahu o dalším rozvoji konkrétní školy. 

Kniha představuje aktéry supervize, základní oblasti supervidování a supervizní 
spolupráce. Kniha stojí na třech pilířích: První část představuje světy jednotlivých 
aktérů (organizace, týmu a supervizora), druhá základní oblasti supervidování (cíle, 
vztahy a procesy) a třetí provází obloukem supervizní spolupráce (od kontraktování 
přes supervidování k hodnocení). Publikace je prokládána příklady z praxe včetně 
příběhů aktérů supervize.

Martin Chvál

Na naší škole nám 
záleží

#BESTSELLER

Jak sledovat a hodnotit 
kvalitu školy 

Teorie a praxe

PROFESNÍ ROZVOJ50



Vyplněný objednávkový list odevzdejte 
prosím pověřené osobě ve Vaší škole. 
Po obdržení zásilky zkontrolujte, zda 
odpovídá objednávce, a případné 
reklamace řešte prostřednictvím 
pověřené osoby.

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

OBJEDNÁVÁM:

TITUL CENA POČET KUSŮ

CENA CELKEM



Kvalitní časopis o vzdělávání, 
jak jej vidí sami pedagogové

Objednávejte na www.rodinaaskola.cz

PÍŠEME
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Ne o učitelích,
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