
 

 

 

KNIHOVNIČKA MAP 

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

 

Seznam knih ke sdílení v rámci projektu MAP 

 

PUBLIKACE Č.  NÁZEV KNIHY AUTOR POZNÁMKY 

1 S.O.S. 
(2 knihy) 

PhDr. Lidmila Pekařová Skutečné příběhy ze života 
partnerů, rodičů a dětí a 
řešení jejich problémů 

2 Marie Terezie Institut Václava Klause 300 let od narození 
publikace č. 39/2017 

3 Najděte si svého marťana 
(2 knihy) 

Marek Herman …co jste vždycky chtěli 
vědět o psychologii, ale ve 
škole vám to neřekli 
3. vydání 

4 Učíme děti myslet a učit se Robert Fisher Pedagogická praxe – 
praktický průvodce 
strategiemi vyučování 

5 Strasti zkoušeného Standy 
(2 knihy) 

Lenka Zemancová, 
Michaela Bergmannová 

Strhující zpráva o 
předponách s- a z- 

6 Myšlenkové mapy pro děti Tony Buzan Efektivní učení 

7 Myšlenkové mapy pro děti Tony Buzan Rychlá cesta k úspěchu 
nejen ve škole 

8 Myšlenkové mapy pro děti Tony Buzan Využívej svou paměť a 
koncentraci na maximum 

9 Nadané dítě ve škole Jana Cihelková Náměty do výuky pro 
celou třídu 

10 Výři nesýčkují Lenka Zemancová, 
Michaela Bergmannová 

Veselé příběhy 
s vyjmenovanými slovy 

11 Koumák pro třeťáky Nakladatelství Didaktis Rozšiřující pracovní sešit 
pro všechny třeťáky, kteří 
chtějí víc vědět a 
přemýšlet ještě víc (pro 
předměty matematika, 
český jazyk, člověk a jeho 
svět) 

12 Koumák pro druháky Nakladatelství Didaktis Rozšiřující pracovní sešit 
pro všechny druháčky, 
kteří chtějí víc vědět a 
přemýšlet ještě víc (pro 
předměty matematika, 
český jazyk, člověk a jeho 
svět) 

13 Danda má hlad 
+Metodika – první čtení 

Ivona Březinová 
Nina Rutová 

Kniha + návodná metodika 
– čtení s porozuměním; 
vhodné pro čtenářské 
dílny, kroužky, pro čtení 
doma s rodiči 
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Hloupežníci 
+Metodika – vhodná pro 
čtení se třeťáky 

Miloš Kratochvíl 
Nina Rutová 

Kniha + návodná metodika 
– čtení s porozuměním; 
vhodné pro čtenářské 
dílny, kroužky, pro čtení 
doma s rodiči  

15 Lucka Luciperka 
+Metodika – vhodná pro 
čtení se druháky 

Ivona Březinová 
Nina Rutová 

Kniha + návodná metodika 
– čtení s porozuměním; 
vhodné pro čtenářské 
dílny, kroužky, pro čtení 
doma s rodiči 

16 Světoví Češi 
+Metodika práce 
s populárně-naučnými texty 
(4. – 6. třída) 

Jiří Černý, Jiří Fixl, Jana 
Jůzlová 
Nina Rutová 

Příběhy osobností, které 
proslavily naši zem 
 

17 Světoví Češi II 
+Metodika práce 
s populárně-naučnými texty 
(4. – 6. třída) 

Jiří Fixl, Jana Jůzlová 
Nina Rutová 

Příběhy dalších osobností, 
které proslavily naši zem 
 

18 Rétorická laboratoř Jana 
Přeučila. Základy mluvních 
dovedností a rétorického 
šarmu 

Jan Přeučil Rétorika v praxi, technika 
výslovnosti, modulace a 
frázování, gestikulace aj. 

19 Herecké techniky a zdroje 
herecké tvorby 

Václav Martinec Publikace určená pro 
adepty a studenty herectví 

20 Mluvená mateřština Václav Martinec Chcete dobře mluvit? 
Chcete, aby vaše děti 
dobře mluvily? Tak je tato 
kniha právě pro vás! 

21 Petříkovské pohádky o 
nezbedných pastelkách 

Gabriela Strýčková Inspirováno skutečnými 
příběhy z mateřské školy 

 

 

 

 


