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Redaktoři
Brožury RAABE vytvářejí
zkušení redaktoři
s pedagogickou praxí,
kteří sledují současné trendy
ve výchově a vzdělávání.

Obsah
Při tvorbě obsahu vycházíme
z potřeb ředitelů, učitelů, ale
i ostatních zaměstnanců škol.
Kromě kvality klademe důraz
na aktuálnost a odbornost
informací. Sledujeme současné
trendy, aktuální právní
předpisy týkající se školství, ale
nezapomínáme ani na reálné
možnosti běžných škol
v českých podmínkách.
Naším záměrem je, aby byly
brožury RAABE přímo
využitelné v praxi všech
zainteresovaných.
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ÚVOD
Milí kolegové,
i vy možná znáte výrok, že „vzdělaná mysl má vždy víc otázek než odpovědí".
A ti nejvíce povolaní se vzdělanou myslí jste právě vy – učitelé. Každý den jste ve vaší škole a třídě postavení před nekonečné množství otázek. Samozřejmě těch dětských od
vašich žáků, ale celkem určitě i těch profesionálních. Jak
vzdělávat dítě s ADHD v běžné třídě? Jak do kolektivu začlenit žáka-cizince? Jak rozvíjet jednotlivé dovednosti předškoláků a žáků ve školách? Jak podpořit jejich gramotnost?
Kde vzít příklady technik formativního a slovního hodnocení? Jak si vypracovat aktivity a hry pro děti vyžadující zvýšenou pozornost? Jak řešit specifické situace s rozvedenými
rodiči a jejich dětmi, ke kterým dochází ve škole? Výčet otázek je opravdu nekonečný.
Máme však pro vás dobrou zprávu. Na všechny vaše otázky
najdete odpovědi v RAABE brožurách, jejichž obsah tvoříme speciálně pro vás. Katalog, který právě držíte v rukou,
se nám za poslední rok rozrostl, do naší nabídky přibyly
mnohé bestsellery od renomovaných odborníků, které se
těší velké oblibě.

www.raabe.cz

V katalogu tak najdete v přehledné podobě nabídku RAABE
brožur, která je svým obsahovým zaměřením postavená
tak, aby teoreticky i prakticky co možná nejšířeji pokrývala
všechny výchovně-vzdělávací činnosti v předprimárním
i primárním vzdělávání. V RAABE brožurách se snoubí teorie
s praxí, obsah brožur zrcadlí aktuálně platnou legislativu
škol a školských zařízení, což je předurčuje k okamžitému
použití ve vaší každodenní praxi.
Věříme, že i tak vám pomůžeme lépe se zorientovat v konkrétní problematice, abyste se mohli o to víc věnovat svým
dětem a žákům ve třídách.
Úspěšné hledání odpovědí!

Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová
jednatelka odborného nakladatelství
Dr. Josef RAABE
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JAK PRACOVAT S KATALOGEM?
Brožury jsme pro vás v katalogu RAABE zařadili v abecedním pořadí podle jejich názvů.

V záhlaví strany najdete zařazení, komu jsou jednotlivé brožury určené.

Hlavní benefity brožury a její přínos do vaší práce.

Autoři, kteří titul vytvořili – jako garance kvality obsahu.

Budeme rádi, když se seznámíte s našimi obchodními a platebními podmínkami. Předejdeme tak zbytečným
nedorozuměním.

V případě zvláštních požadavků a jakýchkoli otázek se obraťte na naše zákaznické oddělení
telefonicky na 601 543 150 nebo e-mailem na raabe@raabe.cz. Rádi vám pomůžeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

ÁDÉHÁDĚ – Jak na emoce dětí s ADHD
Problematika projevů ADHD z jiného úhlu
Proč je dobré ji mít?

 Brožura netradičním způsobem představuje


problematiku ADHD a soustředí se zejména
na porozumění světu dětí s touto poruchou,
které je základem úspěšné práce s hyperaktivními a impulzivními jedinci.
Zdůrazňuje význam práce s emocemi dětí
i jejich rodičů a snaží se vést pedagogy k pochopení specifik dítěte s ADHD a údělu jejich rodičů.

Formát:
A5
Počet stran: 126
Jazyk:
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Autor:
Mgr. Jan Uhlíř

 Kniha


přináší čtenáři inspiraci a nástroje,
díky kterým je možné život a kontakt s hyperaktivitou a impulzivností přijímat pozitivně.
Rozebírá aspekty práce s dětmi s nežádoucími agresivními projevy chování.

Metody, techniky,
postupy a tipy, jak pracovat
s hyperaktivním
dítětem
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ADHD krok za krokem

STŘEDNÍ ŠKOLA
PORADENSTVÍ

Komplexně zpracovaná problematika ADHD –
od předškoláka po studenta střední školy
Proč je dobré ji mít?

 Přináší komplexně zpracovanou problema


tiku ADHD.
Představuje základní vymezení této poruchy,
možnosti podpůrných a organizačních opatření či jejich financování.
Obsahuje i ukázky dokumentů spojených
s integrací dětí s ADHD do vzdělávacího procesu.

Formát:
A5
Počet stran: 160
Jazyk:

 Zpracovává praktické otázky od problema-

tiky školní zralosti dětí s ADHD a jejich nástupu na školní docházku přes specifika jejich
hodnocení až po otázky související s absolvováním přijímacího řízení na střední školy.

Autorka:
PhDr. Jitka Kendíková

www.raabe.cz

Organizační opatření
školy při vzdělávání žáků
s ADHD
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Asistent pedagoga
Asistent pedagoga z několika úhlů pohledu
Proč je dobré ji mít?

 Obsah brožury se soustředí na související le


gislativu, náplň práce těchto pedagogických
pracovníků, jejich vzdělávání a pracovní podmínky.
Zabývá se také metodickým a odborným vedením asistentů pedagoga.
Připomíná hodnocení práce pedagogických
asistentů.

Formát:
A5
Počet stran: 106
Jazyk:

10

 Texty jsou doplněné o vzory dokumentů, seznamy legislativních předpisů i odborné literatury a také příklady z praxe.

Autorka:
PhDr. Jitka Kendíková

Asistent pedagoga
jako integrální součást
vzdělávacího procesu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Asistent pedagoga a klima třídy
O tom, jak se zbavit stereotypů o asistentech
pedagogů a klimatu třídy
Proč je dobré ji mít?

 Brožura si klade za cíl odstranit některé ste


reotypy jak na straně školy, tak na straně rodičů a celé veřejnosti.
Poukazuje na důležitost role zážitkové pedagogiky pro budování a posilnění vnitřní motivace dětí k učení.
Dává návody, jak je možné využít asistenta
pedagoga při zážitkovém učení ve prospěch
celé skupiny.

Formát:
A4
Počet stran: 108
Jazyk:

Autoři:
PhDr. Jitka Gabašová
Mgr. Miroslav Vosmik
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 Text

je určený především pedagogickým
a poradenským pracovníkům škol, asistentům pedagoga a pracovníkům školských poradenských zařízení.

Jak může asistent
pedagoga přispět
k vytváření pozitivního
klimatu ve třídě?

11

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Asistent pedagoga v mateřské škole
Vše podstatné pro asistenta pedagoga v MŠ
a ve vedení mateřských škol
Proč je dobré ji mít?

 Přináší komplexní pohled na činnost asistenta



pedagoga v mateřské škole se všemi jejími
specifiky od úspěšného výběru a uvedení
asistenta pedagoga do MŠ přes jeho metodickou podporu až po definice pracovní náplně
asistenta pedagoga.
Obsahuje tipy, jak optimálně vytvořit spolupráci učitele a asistenta pedagoga, například

Formát:
A5
Počet stran: 128
Jazyk:
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jak rozdělit jejich kompetence nebo jak vymezit komunikaci.
Nezapomíná ani na chyby, které při spolupráci obou pracovníků můžou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.
Samostatná kapitola je věnovaná práci asistenta pedagoga s dítětem se SVP včetně charakteristiky specifik vhodné podpory dětí
s různými typy znevýhodnění.

Autoři:
PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Mgr. Petra Martinovská

Teoretické informace
doplněné příklady z praxe
mateřských škol

Katalog odborných brožur

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Cesta kolem světa – pracovní listy
s metodikou
Pracovní listy s metodikou představují jednu
z metod, která pomáhá rozvíjet u dětí kvalitní
čtenářství a kladný vztah ke knihám
Proč je dobré publikaci mít?

 Nabízí

kompletní přípravu do výuky – od
struktury výukové hodiny přes výběr vhodných didaktických aktivit a metod až po organizační doporučení do hodin českého jazyka
či čtenářských dílen.

Formát:
A4
Počet stran: 126
Jazyk:

Autorka:
Mgr. Jana Rohová
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 Představuje


tematický celek Cesta kolem
světa, který využívá metod projektového vyučování.
Nabízí pracovní listy využitelné v dlouhodobém tematickém vyučování, nebo v jednotlivých lekcích.

Procvičování
čtení na
1. stupni ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Činnosti k rozvíjení přírodovědné
gramotnosti v předškolním vzdělávání
Manuál budování základů přírodovědecké
gramotnosti již v předškolním věku
Proč je dobré ji mít?

 Brožura přistupuje k problematice přírodo-

 Představuje





vědného vzdělávání s vědomím, že učitelé
v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání.
Zohledňuje vývojová specifika předškolních
dětí, jako např. skutečnost, že děti vnímají neverbální komunikací často víc než verbální.

Formát:
A5
Počet stran: 147
Jazyk:
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zvláštní cíle přírodovědného
vzdělávání, didaktické zásady přírodovědného vzdělávání této věkové skupiny dětí
a doporučené prostředky.
Pozornost věnuje čtyřem oblastem: osvojování přírodovědného jazyka, podpora zájmu
zkoumat okolní svět, rozvíjení pozitivního
vztahu k přírodě a učení se hrou a zážitkem.

Autorka:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Ověřené aktivity
na rozvoj přírodovědné
gramotnosti v MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Činnosti k rozvoji řečových dovedností dětí
v předškolním vzdělávání
Ucelený přehled oblastí rozvoje dětské řeči
Proč je dobré ji mít?

 Brožura obsahuje teoretické poznatky o fakto-

rech ovlivňujících osvojení dětské řeči, metody
rozvíjení řečových schopností, nejčastější poruchy dětské řeči a jejich možnou prevenci
v mateřské škole.

Formát:
A5
Počet stran: 206
Jazyk:

Autorka:
Mgr. Marta Kryčová
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 Nabízí ucelený přehled oblastí rozvoje dětské

řeči a podrobné plány cílené podpory komunikačních schopností se soubory postupně
navazujících aktivit, které podporují řečové
schopnosti dětí předškolního věku.

Cílený a podrobný rozpis
oblastí rozvíjejících řečové schopnosti;
vzdělávací bloky zaměřené na rozvoj
řečových schopností
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Činnosti venku a v přírodě
v předškolním vzdělávání
Inspirace pro všechny, kteří si uvědomují význam
pobytu dětí venku a chtějí se s dětmi venku bavit
Proč je dobré ji mít?

 Přináší unikátní propojení obsahu s environ


mentální výchovou.
Nabízí rady a inspiraci na badatelské aktivity
venku pro děti předškolního věku.
Obsahuje i nápady na spontánní a řízené činnosti, tipy, jak obohatit školní zahradu.

Formát:
A5
Počet stran: 141
Jazyk:
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 Předkládá i osvědčené rady, jak děti i dospělé
chránit před nepříznivým počasím a dalšími
riziky souvisejícími s pobytem venku.

Autorky:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Kapuciánová

Jak docílit, aby si děti
opět rády
hrály venku?
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Diagnostika v kariérovém poradenství
Ucelený a praktický vhled do metod
kariérového poradenství
Proč je dobré publikaci mít?

 Publikace se věnuje důležitým oblastem spja


tým s problematikou kariérového poradenství a vzdělávání.
Pomáhá zorientovat se v oblasti posudkové
problematiky, shrnuje jednotlivé přístupy.
Představuje metody kariérní diagnostiky,
jako je například RAISEC, včetně konkrétních
tipů na využití v praxi.

Formát:
A4
Počet stran: 162
Jazyk:

 Publikace přináší i řadu aktivit a nechybí ani

doporučení, jak vést kvalitní pohovor ke zjištění profesní orientace.

Autorky:
PhDr. Sylvie Navarová
Mgr. Markéta Lancová

www.raabe.cz

Praktická diagnostika
nejen pro kariérového
poradce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Čtyři roční období – JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Inspirativní náměty na činnosti a tematické aktivity v různých ročních
obdobích s předškoláky
Proč je dobré publikace mít?

 Přináší dětem nové znalosti, dovednosti
a zkušenosti s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě.

 Rozvíjí soustředěné zaměření na smyslový
prožitek a prožitek životního „flow“.

 Obsahují tematické celky s velkým množ-

stvím aktivit, vhodných pro mladší i starší
děti mateřských škol, a inspirované čtyřmi
ročními obdobími.

Praxí
ověřené aktivity
pro čtyři roční
období
Formát:
Počet stran:
Jazyk:
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4 x A4
120–134

Autoři:
kolektiv autorů
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Podzim

Zima

www.raabe.cz

Jaro

Léto
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Dítě-cizinec v mateřské škole
Metodika s pracovními listy českého jazyka pro dítě
s odlišným mateřským jazykem pro pedagogy MŠ
Proč je dobré publikaci mít?

 Seznámí vás se specifickými potřebami dí

těte-cizince.
Obsahuje řadu pracovních listů, které děti
naučí první slova a věty, jež potřebuje v MŠ
použít.

Formát:
A4
Počet stran: 96
Jazyk:

Autorka:
Mgr. Jana Rohová

Ilustrátorka:
Ing. Zuzana Slánská
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 Každý pracovní list je doplněn metodikou,


která může pomoci s integrací dítěte.
Nabízí písničky, básničky, české svátky a řadu
dalších věcí, které usnadní práci s dítětemcizincem.

Praktické tipy,
rady, náměty na pomůcky
a pracovní listy pro práci
a snadné začlenění
dítěte-cizince
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Dotazník studijně profesní orientace
Metodika k dotazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému
dotazníku k volbě dalšího studia a povolání
Proč je dobré publikaci mít?

 Publikace přináší potřebné informace k do

tazníku studijně profesní orientace a ke kariérovému dotazníku k volbě dalšího studia
a povolání, které jsou určeny žákům vyšších
ročníků základní a střední školy.
Nabízí přehled diagnostiky kariérového poradenství s pomocí sebehodnoticích škálových dotazníků.

Formát:
A4
Počet stran: 110
Jazyk:

 Obsahuje


dotazníky pro žáky základních
i středních škol a návod k jejich užití, zadávání a vyhodnocení.
Druhá část publikace se věnuje škále stylu řešení problémů pro žáky základních a středních škol.

Autor:
PhDr. Antonín Mezera

www.raabe.cz

Praktický
metodický materiál
z oblasti kariérového
poradenství
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání
– od jara do léta
– od podzimu do zimy
Metodiky pro pedagogy v mateřských školách
Proč je dobré je mít?

 Zaměřují se na podmínky vzdělávání,

tvorbu školního vzdělávacího programu a další pedagogická východiska
(specifika věkově homogenní a heterogenní skupiny, pedagogickou diagnostiku a další) vzdělávání dvouletých
dětí.

Formát:
2 x A5
Počet stran: 226 + 169
Jazyk:
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 Díky velkému množství příkladů a prak-

tických ukázek poskytují nejen ukázku,
jak se starat o dvouleté děti v MŠ, respektovat jejich individuální potřeby
a zájmy, ale především jak si s nimi efektivně hrát tak, aby se nenásilným způsobem rozvíjely.

Autorky:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Mgr. Hana Splavcová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání –
aktivity a činnosti
Soubor samostatných aktivit i tematických celků
ověřených praxí s dvouletými dětmi
Proč je dobré ji mít?

 Obsahuje soubor samostatných aktivit i tema

tických celků, které zpracovaly zkušené učitelky z mateřských škol na základě činností
vyzkoušených s dvouletými dětmi.
U každé aktivity je přehledně uvedený doporučený počet dětí, rozvíjené oblasti, roční
období vhodné na realizaci i náročnost na
přípravu.

Formát:
A5
Počet stran: 172
Jazyk:

Autorka:
Mgr. Hana Splavcová
a kolektiv

www.raabe.cz

 Součástí každé aktivity je reflexe z praxe, náměty
na rozšiřující činnosti a prostor pro poznámky,
který umožní sdílení zkušeností a doporučení
mezi učitelkami vaší MŠ.

Praxí
ověřené aktivity pro
dvouleté děti v dětském
kolektivu
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Filípek a zavřená školka
Jak se chráníme před koronavirem
Proč je dobré pracovní sešit mít?

 Přináší pro děti předškolního věku formou


příběhu o Filípkovi poučné informace na
téma pandemie covidu-19.
Rozvíjí grafomotoriku, pozornost a koncentraci, kreativitu, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Formát:
A4
Počet stran: 44
Jazyk:
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Autorka:
Mgr. Jarmila Javorská

 Každá kapitola nabízí komunikační situaci
Filípka a dalších postav na téma koronaviru,
barevné shrnutí informací s pomocí obrázků,
tvořivé úlohy pro děti.

Poutavé a hravé
seznámení se s tématem
koronaviru a ochrany zdraví
pro předškoláky a malé
školáky

Katalog odborných brožur
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NOVINKA roku 2022

Hlasy našich zvířat + CD
Aktivity s pracovními listy na poznávání zvířat žijících
v Čechách s autentickými zvuky zvířat na CD
Proč je dobré publikaci s CD mít?

 Děti v mateřské škole denně získávají infor


mace o okolním světě, do kterého patří i svět
zvířat.
Slouží k ulehčení poznávání zvířat žijících
v Čechách a na Slovensku.
Přináší zajímavé informace o jednotlivých
zvířatech i díky CD se zvukovými nahrávkami hlasů našich zvířat.

Formát:
A4
Počet stran: 102
Jazyk:

 Obsahuje náměty na činnosti s dětmi,

originální básničky, barevné obrázky
a kresby obrysů zvířat.

Autorka:
Jarmila Bachratá

Nahrávky:
Ing. Pavel Pelz, CSc.

www.raabe.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NOVINKA roku 2022

Hlasy ptáků + CD
Aktivity s pracovními listy na poznávání nejběžnějších
druhů ptáků s autentickými zvuky ptáků na CD
Proč je dobré publikaci s CD mít?

 Děti v mateřské škole denně získávají in


formace o okolním světě, do kterého
patří i svět zvířat.
Umožňuje pozorování ptáků, seznámení
se s jejich chováním (komunikací, hnízděním, starání se o mláďata).
Přináší zajímavé informace o nejběžnějších ptácích žijících v Čechách i díky CD
se zvukovými nahrávkami.

Formát:
A4
Počet stran: 104
Jazyk:

 Obsahuje náměty na činnosti s dětmi, ori-

ginální básničky, barevné obrázky a kresby obrysů zvířat.

Autorka:
Jozefa Chocholáčková

Nahrávky:
Ing. Pavel Pelz, CSc.
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NOVINKA roku 2022

Hlasy zvířat v zoo + CD
Aktivity s pracovními listy na poznávání zvířat v zoo
s autentickými zvuky zvířat na CD
Proč je dobré publikaci s CD mít?

 Děti v mateřské škole denně získávají in


formace o okolním světě, do kterého
patří i svět zvířat.
Slouží k ulehčení poznávání života exotických zvířat žijících v zoo.
Přináší zajímavé informace o jednotlivých zvířatech žijících v zoo i díky CD se
zvukovými nahrávkami zvířat.

Formát:
A4
Počet stran: 94
Jazyk:

 Obsahuje náměty na činnosti s dětmi, ori-

ginální básničky, barevné obrázky a kresby obrysů zvířat.

Autorka:
Jarmila Bachratá
Jozefa Chocholáčková

Nahrávky:
Ing. Pavel Pelz, CSc.

www.raabe.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Knihrátky s Námořnickou pohádkou
Komplet dvou publikací na rozvoj předčtenářské
gramotnosti dětí v mateřské škole
Proč je dobré je mít?

 Přinášejí rozsáhlý, ucelený blok aktivit


založených na práci s pohádkou Ljuby
Štíplové.
Od základního textu se odvíjí padesát
různých činností vyzkoušených v praxi,
s materiály vytvořenými na míru samotnými autorkami.

Formát:
Počet stran:
Jazyk:
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2 x A4
174 + 82

 Aktivity nabízejí různé úrovně obtíž

nosti, díky tomu každé dítě prožije
stejnou činnost podle svých možností
i schopností, a utváří si tak pozitivní
vztah ke čtení a vzdělávání.
Součástí některých činností jsou přílohové listy, které aktivitu doprovází.
Jsou určené k samostatnému vyplnění
dětmi, mají vždy tři úrovně obtížnosti.

Autorky:
Mgr. Lenka Špirochová
Mgr. Hana H. Vatalová
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Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání
Kognitivní rozvoj jako důležitá součást
předprimárního vzdělávání
Proč je dobré ji mít?

 Rozpracovává návody, jak si s dětmi efektivně

 Hry a činnosti obsažené v brožuře je možné





hrát a jak jim nenásilnou formou pomoci se
rozvíjet.
Přináší mnoho námětů na vlastní práci s dětmi,
které rozvíjejí kognitivní procesy, zejména
smysly, řeč a myšlení.

Formát:
A5
Počet stran: 194
Jazyk:

Autorka:
Mgr. Hana Nádvorníková
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využít v pedagogické činnosti v MŠ s různými
obměnami a v různých kontextech.
V podobě metodické příručky v nezbytném
rozsahu vysvětluje odborné pojmy v návaznosti na výchovné plány.

Příklady
integrovaných celků
rozvíjejících kognitivní
procesy a náměty
na tematické bloky
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KuliFerda (5–7 let) – SADA pracovních sešitů
Sada pěti pracovních sešitů KuliFerda připravuje
děti na dobrý vstup do školy
Proč je dobré je mít?

 Velmi dobře se dají propojit
s vaším třídním vzdělávacím
programem.

Formát:
Počet stran:
Jazyk:
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5 x A4
5 x 24

 Pracovní sešity jsou určeny

pro celoroční práci dětí ve
věku 5–7 let.

Autoři:
kolektiv autorů

 Obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti
školní připravenosti.

Rozvíjení
školní zralosti dětí
v mateřské škole

Katalog odborných brožur

Jedná se o ilustrační fotky obálek z loňského ročníku KuliFerdy. KuliFerda pro nový školní školní rok 2022/2023 vyjde v srpnu 2022.

www.raabe.cz
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KuliFerda jde do školy
Ediční řada pracovních sešitů pro rozvoj a ověření dovedností,
schopností a znalostí dítěte
před vstupem do 1. třídy
Proč je dobré je mít?

 Aktivity pomáhají s přípravou na zápis a podílejí se



na úspěšném vstupu do 1. třídy ZŠ.
Pracovní listy jsou zpracovány v souladu s Desaterem
pro rodiče dětí předškolního věku vydaným MŠMT.
Jsou vhodné i pro prvňáčky, kteří mají potíže se zvládáním 1. třídy.

Formát:
Počet stran:
Jazyk:
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3 x A4
3 x 96

Autoři:
Mgr. Michaela Gondeková
PhDr. Jitka Kendíková
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.  Mgr. Martina Kupcová
Mgr. Jana Pechancová  Mgr. Helena Vlčková
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Rozvíjení školní
zralosti dětí ve všech
oblastech

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KuliFerdíček
První kreslení pro nejmenší děti
od dvou do čtyř let
Proč je dobré pracovní sešit mít?

 Rozvíjí a procvičuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci



ruka – oko, vnímání prostoru na omezené ploše a potřebu komunikace se svými nejbližšími.
Vychází ze situací a prostředí, které jsou dětem nejbližší a nejznámější, pomáhá jim orientovat se ve světě kolem nich.
Podněcuje děti k chuti dozvídat se nové věci, přemýšlet a povídat si o nich i řešit různorodé úkoly.

Formát:
A3
Počet stran: 48
Jazyk:

Mgr. Stanislava Andršová  Mgr. Kamila Honová

Autorky:

Ilustrátorka:

Kreslení pro nejmenší
doplněné pohybovými hrami
a motivačními básničkami

Vendula Černá

www.raabe.cz
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PORADENSTVÍ

KuliFerdík a Filipka
Děti od 3 do 5 let si hrají, objevují a tvoří po celý rok

Proč je dobré pracovní sešit mít?

 Podporuje rozvoj dětí současně v několika


oblastech (jsou vyznačeny přehlednými symboly).
Vychází ze situací a námětů, které jsou
dětem blízké, pomáhá jim orientovat se ve
světě kolem nich.

Formát:
A4
Počet stran: 88
Jazyk:
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 Nabízí dvě úrovně náročnosti aktivit spoje

ných s pracovními listy.
Obsahuje barevné přílohy na rozvoj jemné
motoriky a manuální zručnosti, které lze využít i ke hře a dalším činnostem.

Autorky:

Ilustrátorka:

Mgr. Hana Nádvorníková
Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Silvie Holečková

Vendula Černá

Rozvíjení potenciálu dětí
pomocí zábavných úkolů
a příběhů
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Kurz skupinového
kariérového poradenství
Pomůcka pro všechny, kteří se tématům
profesní orientace žáků věnují
Proč je dobré publikaci mít?

 Publikace



se věnuje důležitým oblastem
spjatým s problematikou kariérového poradenství a vzdělávání.
Představuje ucelený kurz skupinového kariérového poradenství, který je upraven pro
školní prostředí a doplněn o aktivity a příklady z reálné praxe.
Nabízí v praxi ověřené dotazníky a další praktické přílohy.

Formát:
A4
Počet stran: 196
Jazyk:

Autor:
Mgr. Miroslav Vosmik

www.raabe.cz

 Obsahuje praktické metodické materiály ur-

čené kariérním a výchovným poradcům,
třídním učitelům žáků 2. stupně, školním
psychologům, školním poradenským zařízením a všem pedagogům, kteří do výuky zařazují témata k volbě povolání.

Inspirace a pomůcka
pro všechny pedagogy, kteří
se ve své praxi věnují volbě
povolání svých žáků

35

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ ŠKOLA
ZŘIZOVATEL

Líný učitel:
Jak učit dobře a efektivně
Cesta pedagogického hrdiny
Kompas moderního učitele
Proč je dobré je mít?

 Ukazují pedagogům, jak kvalitně vzdělá

vat, a přitom zbytečně neztrácet energii.
Nabízejí návod, jak se při realizaci správné
vzdělávací filozofie s využitím psychologie,
dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může učitel stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat
nejméně ze všech.

 Pomáhají nacházet zálibu v učitelské pro

fesi.
Přinášejí příklady práce ve třídě a doprovází učitele, který se rozhodl učit jinak.

 Nabízejí tipy pro pedagogy, kteří se roz-

hodli udělat to nejlepší, co umí, pro své
žáky.

Množství praktických
ukázek, metod výuky
a námětů, jak pracovat
se žáky
Formát:
3 x A5
Počet stran: 142 + 175 + 164
Jazyk:
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Autor:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Katalog odborných brožur

NOVINKA září 2022

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou?

www.raabe.cz
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Logopedie včas –
otázky a odpovědi
Proč je dobré publikaci mít?

 Odpovídá na otázky, které logopedovi nej

častěji kladou rodiče, pedagogové, ale i pediatři či laická veřejnost.
Odborně, ale současně srozumitelnou formou poskytuje informace o nejčastějších
poruchách řeči, s kterými se u dětí setkáváme, o jejich příčinách a možnostech podpory vývoje řeči.

Formát:
A4
Počet stran: 158
Jazyk:
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PORADENSTVÍ
NOVINKA roku 2022

 Rodiče v publikaci najdou odpovědi na otáz-

ky, které je často ve vývoji řeči dětí trápí. Pedagogové či pediatři získají nástroj, který
jim pomůže v praxi orientačně zhodnotit
stav dětí.

Autorka:
Mgr. Jana Pečarková

Vše, co potřebuje
pedagog či rodič vědět
o vývoji dětské řeči
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Mediální činnosti v předškolním
a mladším školním věku
Metodika mediálních činností pro pedagogy v mateřské
škole a pedagogy na prvním stupni základní školy
Proč je dobré ji mít?

 Přináší pedagogům mateřských a základních


škol pohled na výuku mediální výchovy
a problematiky médií.
Ačkoli nejde o nové téma, ve vzdělávací soustavě se řeší především na úrovni základního
vzdělávání, a to spíše na druhém stupni ZŠ.

Formát:
A5
Počet stran: 192
Jazyk:

 Autoři ukazují, jak položit základy mediální


gramotnosti a jak vnímat média kriticky.
Poskytuje metodická doporučení.

Autoři:
Mgr. Petr Valenta
Mgr. Zdeněk Brom
Mgr. Irena Kellerová

www.raabe.cz

Kapitoly o rizikách
internetu, bezpečnosti,
počítačových hrách
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Metody a aktivity dramatické výchovy
v předškolním vzdělávání
Praktické činnosti s využitím metod dramatické
výchovy v mateřské škole
Proč je dobré ji mít?

 Jednotlivé části brožury se zaměřují na kla

sické české pohádky, environmentální tematiku nebo činnosti na rozvoj komunikačních
schopností předškolního dítěte.
Právě metody dramatické výchovy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak splnit požadavky
na současné předškolní vzdělávání, protože se
díky nim děti učí na základě vlastních zážitků
a emocí.

Formát:
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Počet stran: 124
Jazyk:
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 Toto učení se děje formou hry, která je před-

Autorky:
Michaela Friedlová, DiS.
Andrea Rejchrtová, DiS.
Alžběta Amirová, DiS.

školnímu dítěti nejbližší.

Dramatická výchova
v činnostech s pohádkami
jako rozvoj komunikačních
schopností předškolních
dětí
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Mluvnice pro žáka-cizince na 1. stupni ZŠ
Ilustrovaná učebnice české mluvnice pro žáky s OMJ

Proč je dobré ji mít?

 Učebnice nabízí ucelený přehled české mluv-

 Celá učebnice je koncipována jako pracovní





nice, kterou žák v české škole zvládne během
1. až 3. ročníku běžné ZŠ. S žákem-cizincem ji
ovšem můžete využít v každém věku.
Najdete tu českou abecedu, měkké a tvrdé
souhlásky, vyjmenovaná slova, slovní druhy
a mnoho dalších kapitol základů českého jazyka.

Formát:
A4
Počet stran: 116
Jazyk:

listy pro žáky s metodikou pro učitele. Učebnice je bohatě ilustrovaná, ilustrace jsou jednoduché a názorné.
Učebnice obsahuje i zaktualizovanou zákonnou úpravu pro práci s žákem-cizincem, návod
na tvorbu IVP a další praktické rady a informace.

Autorka:
Mgr. Jana Rohová

Ilustrátorka:
Ing. Zuzana Slánská
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Pracovní listy pro žáky
a s metodikou
pro učitele
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Nový žák-cizinec v mé třídě
Příručka pro učitele k práci se žákem-cizincem
v běžné třídě na prvním stupni ZŠ
Proč je dobré ji mít?

 Příručka pro učitele na prvním stupni základ


ních škol pomáhá překlenout mnohé situace
při práci se žáky-cizinci.
Předkládá možnosti práce učitele v oblasti
výuky i hodnocení, radí i pomáhá.
Obsahuje metodické poznámky pro učitele
i praktické rady s možností využití i při vzdělávání předškoláků v MŠ.
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 To vše s pomocí praktických pracovních listů,



které jsou určené k výuce českého jazyka v prvopočátcích, kdy je klíčové domluvit se se
žáky, naučit je jednoduché pokyny, slova
a věty, aby mohli spolupracovat, a rychleji se
tak zařadili do kolektivu třídy.
Obsahuje i barevné pexeso se základní slovní
zásobou v obrázcích.

Praktické rady
pro učitele, hodnocení
žáka-cizince, vzor IVP
pro žáka-cizince

Katalog odborných brožur

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání
Metody a postupy, kterými je možné vytvářet
základy technické gramotnosti už v mateřské škole
Proč je dobré ji mít?

 Vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé



společnosti, pro kterou je rozvoj vědy a techniky jednou z klíčových oblastí.
Vysvětluje pojem technická gramotnost.
V teoretické části jsou obsažené základní
pojmy, co je věda, technika, principy, metody
a činnosti, volná hra a řízená činnost.
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dříve a dnes, stejně jako chovatelské a pěstitelské činnosti.
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Obsah polytechnického
vzdělávání v MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NOVINKA roku 2022

Procvičování učiva 1. stupně ZŠ
Sada pracovních sešitů pro procvičování
učiva 1. stupně ZŠ
Proč je dobré pracovní sešity mít?

 S využitím hravých cvičení pomáhají žáčkům upevnit



probírané učivo, vedou žáčky k přemýšlení a netradičním
řešením úkolů.
Motivují žáčky k opakovaným kontrolám, pozornému řešení úloh, sebekontrole a sebehodnocení se zpětnou vazbou.
Podněcují žáčky k chuti dozvídat se nové věci, přemýšlet
a řešit různorodé úkoly.
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Pracovní sešity
jsou určeny školákům
k procvičování jejich
znalostí a nabývání
nových vědomostí
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NOVINKA roku 2022

Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání
Příklady z praxe a postupy, jak rozvíjet prosociální
vnímání u dětí v mateřské škole
Proč je dobré ji mít?

 Osvětluje klíčové kompetence v kontextu pro

sociální vybavenosti dítěte na konkrétních příkladech z pedagogické praxe.
Rozvíjí myšlenku, jak už v raném věku naučit
děti chápat situace i z pohledu druhé osoby,
aby porozuměly pocitům druhých – svých kamarádů.
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 Přináší praktické ukázky aktivit, náměty na hry
a činnosti spojené s touto oblastí.
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Hry
jako prostor
k prosociálnímu
učení
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Předškolák s ADHD
Ověřená řešení důležitých
situací v životě předškoláka
Proč je dobré je mít?

 Inspirují ke společným činnostem, které vedou ke




zlepšení pozornosti, chování a komunikace.
Nabízí náměty na aktivity, jak pracovat s hyperaktivními dětmi.
Pracovní listy podporují u dětí s ADHD porozumění
pracovnímu zadání a rozvíjejí další dovednosti, které
jsou u všech dětí potřebné k nástupu do školy.
Jsou vhodné i pro prvňáčky, kteří mají poruchu pozornosti s hyperaktivitou.
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Pracovní
sešity pro předškoláky
s poruchou pozornosti
a hyperaktivitou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Předškolák s SVP
Praktická příručka s pracovními listy a metodickými pokyny
pro předškoláky s SVP
Proč je dobré publikaci mít?

 Publikace podporuje plynulé začlenění dětí


s SVP do kolektivu.
Obsahuje základní definice používaných
pojmů, věnuje se vybraným podpůrným
opatřením pro práci s dětmi se speciálními
potřebami.
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 Je ilustrována zajímavým komiksovým stylem.

Pracovní listy
s odbornými informacemi
pro předškoláka
se SVP
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Předškolák školákem
Příprava na zápis a vstup
do 1. třídy hravě a zábavně
Proč je dobré je mít?

 Rozvíjejí grafomotorické dovednosti, pozornost, sluchové




nebo zrakové vnímání.
Připravují na čtení, psaní, počítání v 1. ročníku ZŠ.
Aktivity jsou též vhodné i pro děti s poruchami učení jako
součást reedukačních cvičení.
Jsou využitelné k nácviku i docvičování, ke skupinové
i individuální práci v mateřské škole a první třídě ZŠ.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

STŘEDNÍ ŠKOLA

ZŘIZOVATEL
ZUŠ

Příběh změny
Inspirace k realizaci změn ve škole
Proč je dobré ji mít?

 Ulehčuje řízení jakékoli změny a hlavně vyja


dřuje myšlenku, že každá změna je zvládnutelná.
Obsahuje konkrétní nástroje a postupy, které
můžou být využité přímo ve školách.
Přináší i konkrétní příběhy, schémata konkrétních situací ve škole a propojuje akademický
svět s reálným, autentickým školním prostředím.
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 Obsah doplňují provokující otázky nabádající
k přemýšlení.

Autoři:
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Fenomén
změny z různých
úhlů pohledu
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PORADENSTVÍ

Přijímací zkoušky z českého jazyka
Publikace k opakování v hodinách českého jazyka a literatury
i pro domácí přípravu žáků k přijímací zkoušce
Proč je dobré publikaci mít?

 Obsahuje šest kopírovatelných didaktických


testů připravených v souladu s požadavky na
jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka
a literatury na obory středního vzdělávání zakončené maturitní zkouškou.
Žáci mají možnost si procvičit různé typy úloh,
které je čekají, a v neposlední řadě také netradiční způsob zápisu řešení testu do záznamového archu.
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 Publikace poskytuje žákovi zpětnou vazbu
o tom, jak by při zkoušce obstál.

Příprava deváťáků
na přijímací zkoušku
z českého jazyka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZUŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZŘIZOVATEL

STŘEDNÍ ŠKOLA
PORADENSTVÍ

Přirozené způsoby zvládání stresu
Způsoby uvolnění a praktické rady, jak zvládat
každodenní stres
Proč je dobré ji mít?

 Lehkým a humorným tónem provází způsoby

 Závěr knihy se zabývá zvládáním stresu s ohle-







uvolnění a poskytuje soubor praktických rad,
jak zvládat každodenní stres.
V úvodu knihy se čtenář dozvídá, že uvolnit se
umí už od malička.
V další části objevuje konkrétní způsoby uvolnění a cesty k jejich zdokonalení.
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dem na profesi, věk, zdravotní stav a další okolnosti.
Kniha je určená nejen pracovníkům působícím v pomáhajících profesích, ale všem, kteří
chtějí vnést do svého života víc pokoje.

Rychlé způsoby,
jak se uvolnit
v každodenním
životě
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Rozpovídej se – logopedická cvičení
pro mladší předškolní věk
Praktická cvičení pro rozvoj řeči dětí v mladším
předškolním věku (od věku 3 až 4 let)
Proč je dobré publikaci mít?

 Zábavná cvičení umožňují trénovat s dítětem


vybraný logopedický jev a nepřeskakovat na
složitější úkoly, dokud dítě nedosáhne dané
úrovně.
Stimuluje, aby se děti více rozpovídaly, nebo
pomáhá zlepšovat zhoršenou srozumitelnost
řeči.
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 Pomáhá v orientaci, co by dítě mělo umět
a jak jednotlivé řečové dovednosti upevnit
procvičením jednotlivých oblastí.

Nepostradatelný
pomocník pro pedagogy
mateřských škol
a rodiče dětí
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rok v mateřské škole v činnostech –
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Inspirativní náměty na činnosti a tematické aktivity v různých ročních
obdobích s předškoláky
Proč je dobré publikace mít?

 Přináší dětem nové znalosti, dovednosti a
zkušenosti s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě.

 Rozvíjí soustředěné zaměření na smyslový
prožitek a prožitek životního „flow“.

 Přehledně sestavené činnosti do tematic-

kých bloků, které jsou v každé z publikací
zaměřeny vždy na jedno roční období.

Inspirace,
náměty a tipy,
jak pracovat
s dětmi
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Jaro

Léto
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Rozumím sobě, poznávám ostatní
Pracovní listy s metodikou k rozvoji emoční a sociální stránky dítěte,
jeho orientaci ve vztazích s dospělými i vrstevníky
Proč je dobré publikaci mít?

 Hravými aktivitami učí děti porozumět ži

votu kolem sebe, odlišnostem mezi lidmi,
empatii a respektu.
Pracovní listy pomáhají dětem s různou mírou obtíží v orientaci v emočně-sociálních
dovednostech, například dětem s SVP, ADHD
nebo dětem nadprůměrně nadaným zvládat
běžné situace.
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 Rozvíjí emoční a sociální stránku předško-

Autorky:
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láka a mladšího školáka.

Pomůcka
k rozvoji emočního
světa dítěte
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PORADENSTVÍ

Rozvoj kariérového poradce
Moderní průvodce pro osobnostní rozvoj
Proč je dobré ji mít?

 Přináší návod, jak může kariérový poradce

u sebe a následně u svých žáků rozvinout komunikační a prezentační schopnosti.
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 Představuje kariérové poradenství jako proces,

při kterém poradce podporuje žáky v dovednostech realizovat jejich vlastní kompetentní
volby v oblasti výběru školy či povolání.

Kariérový
poradce jako kouč –
přístup k žákům a postoje
poradců
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rozvoj učitele a péče o sebe

STŘEDNÍ ŠKOLA
PORADENSTVÍ

Inspirace pro učitele, jak efektivně čelit tlaku
a jak dbát o svoji duševní pohodu
Proč je dobré ji mít?

 Učitelské povolání patří z vícero důvodů k jed

nomu z nejnáročnějších.
Brožura se zaměřuje na to, jak by na sobě učitelé měli dále pracovat a jak by se o sebe měli
starat tak, aby pro ně jejich povolání bylo skutečnou radostí.
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 Přináší praktické doporučení, jak se optimálně



a s co nejmenšími investicemi učit, jak rozvíjet
paměť a jak všeobecně zlepšit způsoby a metody učení či jak pomocí diagnostiky zjistit
nejen něco o svých žácích, ale především
o sobě samém.
Prozradí učitelům, jak můžou efektivně čelit
tlaku doprovázejícímu učitelské povolání.

Autorka:
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

Možnosti
diagnostiky
a autodiagnostiky
učitele
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sebeobrana učitele

STŘEDNÍ ŠKOLA
PORADENSTVÍ

První pomoc pro učitele, jak zvládat
nelehké výzvy a situace
Proč je dobré ji mít?

 Dnešní


pedagogové musí čelit celé řadě
výzev, ale i překážek. Jednou z nich může být
i tlak vyvíjený ze strany žáků či jejich rodičů,
který může ve vyhrocených situacích přerůst
až v šikanování učitelů.
Brožura přináší informace, co tyto situace
způsobuje a jak je možné tyto situace zvládnout.
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 Rozebírá problematiku odolávání tlaku ze

strany žáků i rodičů ze čtyř různých úhlů pohledu: psychologa, zkušeného ředitele školy,
osobnostního kouče i právníka.
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Sebeobrana učitele ve
světle práva
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Školák s ADHD
Ověřená řešení důležitých situací v životě školáka s ADHD,
ale také neposedných, neklidných žáků
s menší mírou soustředění
Proč je dobré je mít?

 Hravou formou podporují samostatnost dětí při procvičování českého ja



zyka, matematiky, čtení a psaní.
Jsou připraveny na míru dětem s ADHD. Využít je mohou i neposedné
děti s menší mírou soustředění.
Nabízí návody, jak nasměrovat děti s ADHD ke vhodnému chování a komunikaci.
Pracovní listy podporují u dětí s ADHD porozumění pracovnímu zadání a rozvíjejí další dovednosti, které jsou u všech dětí potřebné při nástupu do školy.
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Pracovní sešity
pro školáky s poruchou
pozornosti
a hyperaktivitou
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Školák s SVP
Hravá cvičení připravená na míru dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami
Proč je dobré je mít?

 Hravou formou podporují samostatnost dětí při procvičování českého




jazyka a rozvoji pozornosti, grafomotoriky.
Jsou připraveny na míru dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Využít je mohou i děti s výukovými potížemi v 1.–3. ročníku ZŠ.
Pracovní listy jsou vhodné ke skupinové i individuální práci ve škole, ale
zejména pro přípravu v domácím prostředí pod vedením rodičů či prarodičů.
Podporují u dětí s SPU porozumění pracovnímu zadání a rozvíjejí další
dovednosti, které jsou u všech dětí potřebné v 1.–3. třídě.
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Pracovní sešity
pro školáky vyžadující
individuální přístup
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Školák s SVP
Přináší nápady, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami v průběhu plnění školní docházky
Proč je dobré publikaci mít?

 Definuje některé pojmy, nastiňuje možnosti


spolupráce s odborníky a představuje nástroje vhodné pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nabízí pracovní listy přehledně rozdělené
do osmi tematicky zpracovaných kapitol –
trénink pozornosti a paměti, sociálních dovedností a komunikace, orientaci v prostoru
a čase nebo emocionální výchovu.
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 Jednotlivé kresby přináší nejen poučení, ale
díky umu ilustrátorky také pobaví.

Pracovní listy
s odbornými informacemi
pro školáka
se SVP
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Taneční činnosti v předškolním vzdělávání
Náměty na činnosti a aktivity spojené
s pohybem a hudbou
Proč je dobré ji mít?

 Brožura přináší ověřené praktické postupy


a příklady dobré praxe založené na dlouholetých zkušenostech v tanečním vzdělávání.
Zabývá se specifickým přístupem k předškolnímu dítěti při tanečních činnostech, jako i výběrem hudby, rekvizit a kostýmů.
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 Je plná námětů na pohybové hry, drobné choreografie a najdete v ní mnoho tanečních aktivit pro inspiraci.
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www.raabe.cz

Kontaktní taneční aktivity,
návrhy drobných choreografií,
pohybové hry…
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Školní zralost
Ediční řada, která zkoumá připravenost dítěte na vstup
do základní školy hned z vícero úhlů pohledu
Proč je dobré je mít?

 Věnují se tématu připravenosti dítěte na

 Rozebírají





vstup do základní školy a tomu, co pro
její optimální úroveň můžou udělat mateřské školy.
Obsahují všeobecnou charakteristiku předškolního dítěte jak po stránce motorického, kognitivního, sociálního vývoje, tak
i po stránce hry a emocionálního vývoje.
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také problematiku rozvíjení
poznávacích funkcí dítěte či pedagogické diagnostiky v práci pedagoga mateřské školy.
Zvláštní pozornost je věnovaná nadaným
dětem v mateřské škole, jak je rozpoznat,
podpořit a připravit na školní docházku.

 Přináší komplexně zpracované téma od

kladů školní docházky.
Nevynechávají ani specifika vzdělávání
a diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v posledním, předškolním ročníku mateřské školy.

Autoři:

Vše, co jste
potřebovali vědět
o vzdělávání a rozvoji
předškoláků

kolektiv autorů
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2 | Školní zralost
a odklady školní
docházky

4 | Školní zralost
a dítě s SVP: vzdělávaní
a diagnostika

1 | Školní
zralost a její
diagnostika
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3 | Školní zralost
a komunikace

6 | Školní
zralost a nadané
dítě

5 | Školní zralost
a dítě s SVP: v praxi
mateřské školy
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Tematické pracovní sešity pro předškoláky
Sada čtyř pracovních sešitů pro předškoláky
Proč je dobré pracovní sešity mít?

 Motivují děti k zájmu o svět kolem sebe,
přemýšlení a rozhovorům.

 Rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci ruka –

– oko, vnímání prostoru na omezené ploše
a vyjadřovací dovednosti.

 Vychází ze situací a prostředí, které jsou

dětem nejbližší, podporují jejich aktivitu
a komunikační dovednosti.

Nápadník
na hravé činnosti pro přípravu
tematického projektu vhodné
pro třídní a celoškolkové
projekty
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Mgr. at Mgr. Jana Pechancová

Petra Šolcová, DiS.
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Velikonoce a svátky jara
Vydání připravujeme
na březen 2022
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Pohádky a tradice
Vydání připravujeme
na březen 2022

Barevný podzim
Vydání připravujeme
na srpen 2022

Zasněžené Vánoce
Vydání připravujeme
na srpen 2022
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Učitel a syndrom vyhoření
Pohled na problematiku vyhoření speciálně u profese učitele
Proč je dobré ji mít?

 Mezi nejčastější profese, u kterých hrozí syn

drom vyhoření, patří učitelé.
Právě oni totiž často přistupují ke své práci
s velkým nadšením a zaujetím, avšak jestliže
se nedočkají adekvátní odezvy a nepocítí
úspěch, ztrácí motivaci.
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 Jejich nadšení slábne, postupně se může


dostavit únava, fyzické potíže či absolutní
lhostejnost, které už jasně signalizují syndrom vyhoření.
Dozvíte se, jak může učitel rozpoznat prvotní příznaky a jak může svému vyhoření
předejít.

Autoři:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmejkal
PhDr. Irena Příkazská
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Úsměv a smích
u pomáhajících profesí

STŘEDNÍ ŠKOLA
PORADENSTVÍ

Úsměv a smích z různých úhlů pohledu
podle uznávaného českého psychiatra
Proč je dobré ji mít?

 V úvodu se čtenář dozvídá, jak smích vše

obecně působí na člověka.
V dalších částech knihy autor představuje
úsměv a smích jako nástroj komunikace, věnuje se využívání smíchu a úsměvu při péči
o pacienty či klienty.
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 Neponechává stranou ani roli smíchu a hu

moru jako prevence profesionálního stresu
u pomáhajících profesí.
Text této knihy doprovází řada cvičení, autor
doporučuje všechny vyzkoušet. I když jsou
některé z nich méně obvyklé, můžou se hodit
v soukromí nebo na pobavení přátel.

Autor:
MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.raabe.cz

Zajímavá inspirace
pro všechny, kteří chtějí
vést veselejší život
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Výtvarné náměty a techniky
v předškolním vzdělávání
Obsáhlý výtvarný nápadník i metodická pomůcka
k práci s dětmi v mateřské škole
Proč je dobré ji mít?

 Obsahuje 70 podrobně zpracovaných vý-

tvarných námětů doplněných o barevnou
fotografickou dokumentaci dětských prací
a seznam 180 dalších inspirativních námětů
přiřazených ke konkrétním výtvarným postupům a technikám.

Formát:
A5
Počet stran: 236
Jazyk:

70

 Kromě kresby a malby jsou v knize obsažené


grafické techniky, plastická a prostorová tvorba i současné výtvarné postupy. Každá technika je doplněná o jeden výtvarný námět
s určitou výtvarnou úlohou.
Největší část knihy je věnovaná námětům
do výtvarné výchovy.

Autorka:
Mgr. Žaneta Křížová

Obsahuje výtvarné úlohy,
použitou techniku, pomůcky,
realizaci, závěr a ukázky
dětských prací
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PORADENSTVÍ

Vývoj dětské kresby
a její diagnostické využití
Jak může analýza dětské kresby přinést mnoho
diagnosticky významných informací
Proč je dobré ji mít?

 Kresba je vyjádřením, které nemá obvyklou



podobu, a je třeba se ji naučit správně posuzovat. To není tak snadné, jak by se na první
pohled mohlo zdát, je třeba respektovat určitá
pravidla. Brožura svým zaměřením zaplňuje
mezeru v příslušné oblasti psychologie.
Přináší české i mezinárodní psychologické poznatky týkající se dětské kresby.
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 Autorka se zaměřuje i na vlivy různých posti

žení (mentální, ADHD, zrakové a pohybové)
na vývoj kresby.
Obsahuje nejen přehled vývoje nejpoužívanějších kreslicích testů, ale přináší i novou
verzi testu kresby lidské postavy/psa, domu
pro děti předškolního a školního věku.

Autorka:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
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Manuál k správnému
posuzování a interpretaci
dětské kresby

71

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PORADENSTVÍ

Vývoj pozornosti
a exekutivních funkcí
Přehled metod měření pozornosti a jednotlivých
exekutivních funkcí včetně názorných ukázek
Proč je dobré ji mít?

 Je věnovaná vývoji pozornosti a exekutiv

ních funkcí od raného věku do dospělosti.
Exekutivní funkce slouží k řízení vlastního
chování, tj. k samoregulaci i ke zvládání různých činností, zejména když je nutné odolávat něčemu lákavějšímu.
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Tyto funkce se významně rozvíjejí v předškolním věku a bez dosáhnutí jejich přijatelné úrovně by dítě jen těžko zvládlo nástup
do školy.
Jejich deficit se projevuje i u dětí s poruchou
ADHD.
Publikace přináší přehled metod měření pozornosti a jednotlivých exekutivních funkcí
včetně názorných ukázek.

Autorka:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Metody měření
pozornosti od raného
věku do dospělosti
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Žák s SVP
Pracovní sešity pro předcházení školnímu
neúspěchu žáka se specifickou
poruchou učení
Proč je dobré je mít?

 Zaměřují se na průpravu výuky psaní, čtení a matematiky, včetně rozvoje




problematických oblastí vývoje dětí s SPU.
Jsou připraveny na míru dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Využít je mohou i děti s výukovými potížemi v 1.–3. ročníku ZŠ.
Pracovní listy jsou vhodné ke skupinové i individuální práci ve škole, ale
zejména pro přípravu v domácím prostředí pod vedením rodičů či prarodičů.
Podporují u dětí s SPU porozumění pracovnímu zadání a rozvíjejí další
dovednosti, které jsou u všech dětí potřebné v 1.–3. třídě.
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Pracovní
sešity pro školáky
vyžadující individuální
přístup
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel svou objednávkou potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními a platebními podmínkami, stejně jako s obchodními
a platebními podmínkami platnými pro jednotlivé typy produktů
a služeb prodávajícího zveřejněnými na www.raabe.cz a souhlasí
s nimi.
2. Objednavatel objednává zboží prodávajícího přes e-shop na
www.raabe.cz, e-mailem, nebo telefonicky ma čísle 601 543 150.

3. Termín dodání zboží je od 3 do 14 dní od data přijetí objednávky.
V případě vyprodání zásob se termín dodání zboží může prodloužit
v závislosti na délce trvání dotisku.
4. Objednatel hradí platbu kartou, bankovním převodem na základě
vystavené faktury na objednané zboží nebo úhradou přes poštu.
Splatnost faktury na zboží je 14 dní ode dne jejího vystavení prodávajícím.
5. Doprava zboží je přepravní společností – kurýrem a poštovné a balné
je účtováno ve výši 149 Kč včetně DPH.
Katalog odborných brožur RAABE vydalo:
Nakladatelství Dr. Josef Raabe s. r. o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
webová stránka: www.raabe.cz
e-mail: raabe@raabe.cz
telefon: 601 543 150

Aktualizované informace o titulech a výhodných cenových
akcích najdete na stránce www.raabe.cz.

Podrobné obchodní podmínky najdete na www.raabe.cz.
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Pojďte na
bezplatné učitelské
WEBINÁŘE!
Předprimární vzdělávání
Vzdělávání v ZŠ
Speciální pedagogika
Vzdělávání na středních školách
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Aktualizované informace o titulech
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www.raabe.cz.

