
Experimentování s dětmi 
                                          Shaun Gallagher 
 
Experimentovanie s deťmi vás originálnym a zábavným spôsobom prevedie svetom a 
vývojom malých detí. 
Tento fascinujúci a praktický sprievodca vám ukáže, ako si vyskúšať významné vedecké 
štúdie o kognitívnom, motorickom, jazykovom a behaviorálnom vývoji na svojom 
vlastnom potomkovi. Pomocou päťdesiatich projektov, ktoré sú jednoduché, pútavé a 
zábavné pre deti i rodičov, môžete sami sledovať, ako sa vaše dieťa učí novým 
schopnostiam. 

 
 
 

 
                                                  Citliví a přesto šťastní 

                                                                  Christine Rose Elie 
 

Táto kniha vám prináša praktické nástroje, ktoré vám pomôžu orientovať sa v nabitej 
emocionálnej oblasti a zostať v rovnováhe aj v búrlivých okamihoch. Pomocou 
unikátneho „dúhového kvízu“ zistíte svoj typ empatie, aby ste mohli efektívne 
pracovať so svojimi špecifickými silnými stránkami. 
 

 
 
 

 
Sám sobě psychologem 

Věra Capponi – Tomáš Novák 

 
Osvedčená a úspešná dvojica autorov už v treťom, prepracovanom a doplnenom vydaní 
svojej knihy pomáha čitateľom prekonať úskalia na ceste sebapoznania, ktoré je 
nevyhnutné k harmonickému rozvoju osobnosti ak pocitu spokojnosti. Nové vydanie 
publikácie čitateľa informuje o základných vlastnostiach ľudskej psychiky, o meraní 
inteligencie, emóciách, náladách, asertivite, komunikácii s ostatnými ľuďmi a tiež ponúka 
niekoľko relaxačných techník. 

 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 

Duše a télo 
Jan Poněšický 

 
Kniha obsahuje príspevky jedenástich uznávaných českých predstaviteľov 
psychosomatiky, ktorí nás oboznamujú so zásadnými smermi či konceptmi 
psychosomatiky (psychodynamickým, psychoanalytickým, daseinsanalytickým 



a systemickým) ktoré sú doplnené historickým prehľadom a príspevkami integrujúcimi rôzne prístupy v 
psychosomatickej medicíne a psychoterapii. 
 
 
 

 
Hry do lesa a do přírody 

Naděžda Kalábová 

 
Hľadáte spôsob, ako v deťoch pestovať lásku k prírode, alebo si len chcete spestriť 
výlet zábavnou hrou? Siahnite po našej knihe! Nájdete tu množstvo zaujímavých aktivít 
a činností, vďaka ktorým deti získajú základné poznatky o prírode a naučia sa, ako sa k 
nej správať. Úlohy rozvíjajú kreativitu, samostatné myslenie a pôsobia pozitívne na celú 
detskú osobnosť. Sú určené pre predškolákov, žiakov mladšieho školského veku a 
využijú ich rodičia, ale aj učitelia či vychovávatelia. 

 

 
 
 

Člověk na ceste k moudrosti 
Přemysl Šil, Jana Karolová 

 
Moderne poňatá učebnica filozofie a etiky pre tretí ročník stredných škôl je určená 
zvedavým žiakom a učiteľom, ktorí sa snažia vytvárať zaujímavé a pestré hodiny. Je 
rozdelená na 28 lekcií, z ktorých každá obsahuje v žiackej časti knihy žiacky list, prílohy, 
čítanky a zhrnutie. Učiteľská časť obsahuje podrobne spracovanú metodiku ku všetkým 
lekciám, vrátane cieľov, pomôcok a metód. Súčasťou knihy je aj sada pracovných listov. 
Kniha vychádza z RVP G (resp. RVP GSP), ktorého požiadavky na očakávané výstupy aj 
učivo spĺňa.  

 
 
 
 

 
Milan Rastislav Štefánik 

Michal Kšiňan 
 

Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami je prvá vedecká biografia tejto významnej osobnosti 
slovenských dejín. Historik Michal Kšiňan v ňom pútavo približuje Štefánikov život na 
základe dlhodobého výskumu v archívoch deviatich krajín. Autor nás zavedie na pozemský 
raj na Tahiti, do exotického Ekvádoru, na nehostinnú Sibír, alebo do najvýznamnejších 
rímskych a parížskych salónov v snahe nájsť odpoveď na otázku, ako sa zrodil národný 
hrdina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cesta životem 
Pavel Říčan 

 
Priebeh ľudského života ako celok, od materského lona až po smrť. Publikácia obsahuje 
dlhý a zložitý príbeh ľudského života a autor ho rozpráva s čo najväčším využitím 
poznatkov psychológie, sociológie a ďalších vedných odborov. 
 

 
 

 
 

Anglická terminologie pro učitele 
Veronika Dvořáčková, Dita Hochmanová, Dita Trčková 

 
Originálne zameraná publikácia sa venuje odbornému a profesijnému anglickému 
jazyku pre pedagógov. Predstavuje odbornú terminológiu v oblastiach vybraných tém 
pedagogiky, problematiky vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami a profesijného 
rozvoja pedagógov. Kniha je určená širokej pedagogickej verejnosti. 

 
 
 
 
 
 

Kapitoly z didaktiky 
Janka Ferencová, Martina Kosturková 

 
Text je vhodný ako študijný materiál pre študentov učiteľských študijných programov, ale 
aj pre učiteľov v praxi. Východiskom koncipovania obsahu bolo zamýšľanie sa nad 
vyučovaním ako procesom stimulovania učebného procesu žiaka. Prvé dve kapitoly knihy 
sú venované učeniu sa, najmä z pohľadu neurovedy a kognitívnej psychológie. V ďalších 
kapitolách je pozornosť venovaná vyučovaniu, vyučovaciemu procesu. 
 
 
 

 
 

Konflikty ve škole 
Zuzana Svobodová 

 
V knihe je venovaná časť aj menej tradičným prístupom, ako je lean alebo 
transakčná analýza, ktoré pomôžu osvetliť niektoré komunikačné princípy a naučiť 
sa nové techniky. Čitatelia nájdu ku každej téme príklady z praxe, námety na 
zamyslenie, ukážky a príklady, ktoré môžu preniesť do svojho vlastného 
pracovného života. 

 
 
 

Kto z nás 
Claida Pineiro 

 
Stačí ho len pár strán na to, aby čitateľom naservírovali silné, odvážne a 
nekompromisné príbehy plné napätia, pôsobivých scén, prekvapujúcich, niekedy až 
absurdných zápletiek a nečakaných koncov. 



Budem iná 
Zuzka Šulajová 

 
Najnovšia kniha úspešnej slovenskej autorky Budem iná pootvorí dvere do života 
petržalskej sídliskovej mládeže. Mrazivý intenzívny príbeh rozpráva o podmanivej 
cigaretke, ktorej dym je farebný a plný zákrut ako sám život. Vábi vás, nepustí 
z pevného zovretia a poháňa v ústrety šialenstvu, ktorému načisto prepadnete. 
Protagonisti románu chcú byť iní, nonstop slobodní, užívať si bez zábran a do nemoty, 
zažiť opojnú dimenziu zakázaného ovocia, z ktorej už niet návratu. Zameraní len a len 
na svoje nebezpečné egá však ničia životy svojich najbližších. 

 
 
 

 
Osobnosti úžasné i porouchané 

Radkin Honzák, František Honzák 
 

Prvá spoločná kniha Radkina a Františka Honzákových Čas psychopatov sa venovala 
antisociálnym parazitom, osobám s psychopatickými rysmi, absenciou strachu, ktorí sú 
však veľmi schopnými manipulátormi a bývajú obdarené mnohokrát značnou charizmou. 
Ich druhá kniha vznikla so zámerom predstaviť a porovnať osoby úžasné a pokazené, 
ktorých je v spoločnosti viac ako psychopatov. Stručné profily vybraných osobností sú 
komentované z pohľadu historika a psychiatra. 
 
 
 
 

 
 

Ku psychologii bytia 
Abraham H. Maslow 

 
Rozvíjanie zdravia jednotlivca je jeden prístup k tomu, ako vytvárať lepší svet. Inými 
slovami, rozvíjanie osobného rastu je skutočná možnosť; liečba aktuálnych 
neurotických symptómov je ďaleko menej možná bez vonkajšej pomoci. Je relatívne 
ľahké zámerne sa pokúsiť byť čestnejším človekom; je veľmi náročné snažiť sa liečiť 
svoje vlastné kompulzie a obsesie. 
 

 

 
 

 
Môj život a dielo 

Heny Ford 
 
Ford sa vo svojich ohliadnutiach do minulosti zamýšľa nad akousi filozofiou modernej 
priemyselnej výroby, poslaním (nielen) automobilového výrobcu a vôbec priemyselníka. 
Jeho inovátorský postoj vychádzal zo štyroch hlavných princípov, ktorých sa pridržiaval 
po celý život: 1. Nebáť sa budúcnosti 2. Nevšímať si konkurenciu 3. Uprednostňovať 
služby pred ziskom 4. Výrobu chápať ako proces férového nakupovania materiálov a 
ich pretváranie na spotrebný tovar, ktorý sa má následne distribuovať zákazníkom. 
 
 
 

 
 



Manažment vzdelávania 
Mária Pisoňová a kolektív 

 
Kniha obsahuje množstvo cenných informácií a rád ako riešiť náročné rozhodovacie 
situácie, či už v ekonomickej, pracovno-právnej oblasti, ale aj v procese riadenia a 
osobného manažmentu. Publikácia je v súčasnosti najkomplexnejšie spracovaným 
materiálom pre študentov študijných programov zameraných na manažment 
vzdelávania, resp. funkčné vzdelávanie.  
  

 
 
 
 

 
Myšlienky 

Blaise Pascal 
 
Univerzálny génius Blaise Pascal (1623 - 1662) je jedným z najvýznamnejších 
matematikov a fyzikov v histórii ľudstva a zároveň patrí medzi najpoprednejšie 
postavy dejín filozofie. V Myšlienkach sa zrkadlí mnohovrstvové myslenie jeho 
veľkého ducha. Zaoberá sa v nich ľudským vnímaním, poznávaním, vedomím, dušou, 
mysľou, pocitmi, vierou, ale aj politikou. Zvažuje, analyzuje, reflektuje a kladie 
otázky. 
 
 

 
 

Obklopeni knihami 
Ángel Esteban 

 
Prečítajte si príbehy slávnych literátov, ktorí časť svojej kariéry strávili ako knihovníci – 
či už z dôvodu neutíchajúcej vášne pre písané slovo, rýdzo pre potrebu zárobku alebo 
dokonca ako súčasť svojho pobytu vo väzení. 
 

 
 

 
Cesta k cizím jazykum 

Dagmar Sieglová 

 
Táto odborná publikácia si vás získa svojou vynaliezavosťou, mnohými cennými 
postrehmi a radami i ponukou zábavných a účinných výukových metód. Zaobstarajte si 
túto knihu ak potrebujete zlepšiť svoje rečové, komunikačné a spoločenské zručnosti 
 
 
 

 


