Knižné
novinky Slovenskej pedagogickej knižnice

Zem: Planéta vzťahov
Martin Drobný
Kniha „Zem: Planéta vzťahov“ vám pomôže zorientovať sa v
zložitom svete partnerských vzťahov bez toho, aby ste museli lietať
zo vzťahu do vzťahu a dookola opakovať tie isté chyby. Aj vo
vzťahoch platia určité pravidlá a zákonitosti a je dôležité vyznať sa v
nich.

Umění stárnout
Wolfgang Kleespies, Fritz Reimann
Súčasná hektická a rýchla doba má tendenciu preceňovať mladosť a na
starobu pozerať ako na neperspektívne obdobie, prípadne ako na
poruchu, ktorú treba prekonať či potlačiť. Známy nemecký psychológ a
psychoanalytik Frizt Riemann pristupuje k tejto životnej etape odlišne.
Umenie starnúť chápe ako umenie žiť. Vo svojej knihe sa nevyhýba
zložitým problémom starnutia a staroby, nezostáva ale pri jeho
nedostatkoch. Na základe bohatej psychoanalytickej praxe a svojich
osobných skúseností upozorňuje na možnosti a šance, ktoré sa v tejto
životnej etape otvárajú a ktoré, ak sú využité, vedú k vnútornej slobode
a duševnému rast

Čtení - reflexe - interpretace
Elementární úvod do práce s textem
Novotný Jaroslav
Predkladaná publikácia prináša elementárne uvedenie do práce s textom
a interpretácie. Je určená predovšetkým začínajúcim vysokoškolským
študentom humanitných odborov a filozofie, avšak tiež učiteľom na
gymnáziách a stredných školách, ktorí svojich žiakov pripravujú na
vysokoškolské štúdium, a prípadne aj vysokoškolským učiteľom, ktorí do
práce s textom a zásad interpretovania svojich študentov na začiatku
štúdia uvádzajú.

Multiperspektíva v 26 učebných figúrach
Kratochvíl Viliam
Pracovné listy s historickými prameňmi na skúmanie minulosti i prítomnosti.
Pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, interpretačné spôsobilosti žiakov, a
dávajú návody ako primäť žiakov pracovať s multiperspektivitou v rámci
jedného historického javu. Lebo "pravdu" možno mať rôznymi spôsobmi.
Pracovné listy rozvíjajú kritický prístup a kritické myslenie aj interpretačné
schopnosti žiakov vo vyšších ročníkoch základnej školy, nižšieho stupňa
osemročných gymnázií i na štvorročných gymnáziách, ako aj na stredných
odborných školách.

Planeta Země (nejen) pro školáky
Martin Kolář
Viete, ako vzniká tornádo či vlna cunami, kde bolo najničivejšie
zemetrasenie všetkých čias alebo prečo v Rusku zrušili letný čas? Tento
prehľad zemepisu vám zodpovie nielen základné otázky zo zemepisu,
ale zrozumiteľnou formou vysvetlí aj mnoho ďalších javov týkajúcich sa
prírodnej zložky našej planéty. Nájdete v ňom najdôležitejšie fakty o
vesmíre, základných pohyboch Zeme a ich dôsledkoch, pohyby a tvar
Mesiaca, časové pásma, čo je to mapa a ako sa určuje zemepisná
poloha. Podrobne popisuje jednotlivé prírodné sféry od litosféry po
biosféru.

Psychodiagnostika dětí a dospívajících
Dana Krejčířová, Mojmír Svoboda, Marie Vagnerová
Psychodiagnostika je základným pracovným nástrojom psychológov v
mnohých oblastiach praxe aj výskumu. Publikácia nadväzuje na knihu
prof. M. Slobody Psychologická diagnostika dospelých a pokrýva metódy
diagnostiky detí, špecifické najmä vývojovým rozmerom sledovaných
javov. Kniha uvádza stručne metodologické východiská diagnostiky,
zásady formulácie nálezov (s príkladmi), ale predovšetkým predstavuje
jednotlivé klinické a testovacie metódy v detskej psychodiagnostike. V
špeciálnej časti preberá širokú škálu oblastí aplikácie detskej diagnostiky
podľa situácií, porúch a postihnutí a uvádza pre nich špecifická
diagnostika odporúčaní.

Apokalypsa nehrozí
Michael Shellenberger
Ako celoživotný ekologický aktivista a popredný odborník na energetiku sa
rozhodol, že je načase oddeliť vedu od fikcie. Schellenberger sa do hĺbky
zaoberá environmentálnymi problémami, nepravdivými vyhláseniami
vedcov a jednostrannými záujmami environmentálnych organizácií.
Jeho vyjadrenia sú podložené príkladmi, presvedčivými argumentmi
a faktami. Apokalypsa nehrozí môže byť najdôležitejšou knihou o životnom
prostredí, aká kedy bola napísaná.

Dialekt ako prejav identity
Miroslava Gavurová
Monografia Miroslavy Gavurovej prináša geolingvistický pohľad na dialekt ako na
materinský jazyk i ako na jedinečný prejav identity. Okrem teoretických
východísk, ktoré sledujú nové globálne trendy v skúmaní dialektov, sa v
monografii obracia pozornosť na výrazové možnosti dialektu v rozličných
jazykových formách: v ľudových nárečových rozprávkach, v náboženských i
ľúbostných piesňach v nárečí.
Európa v kocke
Marco Németh
V jednotlivých kapitolách sa publikácia venuje najvýznamnejším momentom
od vzniku Európskej únie a fungovaniu jednotlivých inštitúcií. Analyzuje sa v
nej stav nášho školstva a možnosti štúdia či zábavy v ďalších členských
štátoch a zhrnie kroky Európskeho parlamentu v oblasti ochrany životného
prostredia. Ďalšia časť sa venuje otázke ľudských práv, právnemu štátu,
eurofondom, rozdielom v platoch, ochrane zvierat a zdravotnej
starostlivosti.
Kognitivní činnosti v předškolním vzdělávání
Hana Nádvorníková
Publikácia je určená najmä pedagógom materských škôl. Využijú ju aj
rodičia, alebo študenti stredných, vyšších odborných a vysokých škôl, ktorí
sa pripravujú na prácu s deťmi predškolského veku. Vhodná je aj na tvorbu
programov pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky alebo detí zo
sociálne menej podnetného prostredia.

Na co jsem (prozatím) přišel
Michal Pospíšil
Čo sme vlastne zač, čo je to okolo nás, kde sme sa tu vzali a prečo?
Otázky, ktoré trápia človeka odnepamäti a zamestnávajú vedcov i
spirituálnych vodcov. Existujú tisíce odpovedí, ale ani na jednej sa zatiaľ
ľudstvo nezhodlo. Michal Pospíšil sa na tieto zložité a vážne otázky vo
svojej knihe pozerá s nutnou dávkou nadhľadu, irónia a hlavne
sedliackeho rozumu.

Péče o duchovní potřeby nemocných
v ošetřovatelské praxi
Sováriová Soósová Mária
Cieľom monografie je komplexné a systematické spracovanie
problematiky spirituality a religiozity – od teórie cez interpretáciu
výsledkov vedeckého výskumu k implikáciám v klinickej praxi. Sú
vymedzené pojmy súvisiace s náboženstvom a spiritualitou, popísané
spirituálne a religiózne zážitky, vybrané meracie nástroje používané v
klinickej praxi.

Pedagogicko-psychologické aspekty expresivních
terapií u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami
Potměšilová, Terézia Harčaríková,
Marcela Fojtíková Roubalová,...
Úvodná kapitola tvorí teoretický popis expresívnych terapií a ich
súčasný stav v Českej republike a na Slovensku. Na ňu potom
nadväzujú praktické kapitoly v ktorých sú rozoberané jednotlivé
expresívne terapie. Ako prvá je uvedená najstaršia terapia, ktorá
pracuje s vizuálnym umením (arteterapia), ďalej potom terapia, ktoré
vychádzajú z prirodzenej detskej činnosti - hry a terapie, ktoré pracujú
s písaným príbehom. V každej kapitole sú najskôr uvedené teoretické
východiská jednotlivých terapií, ďalej potom príklady z praxe a
kazuistika. Kapitoly sú potom doplnené aj o konkrétne výskumné
aktivity.

Predplavecká príprava v materskej škole
Adriana Kmecová
Brožúra Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje
predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa
podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti dieťaťa, ale súčasne zlepšujú
zdravotný stav, kompenzujú jeho psychické napätie a podporujú celkovú
zdatnosť a správne návyky držania tela.

Rok 1919 a Slovensko
Lukáš Krajčír
V publikácii jednotliví autori prezentujú svoje pohľady na kľúčové udalosti,
inštitúcie, orgány a osobnosti časovo spojené s rokom 1919 a priestorovo s
územím Slovenska. Ich ambíciou bolo nazrieť prioritne do štátoprávnych,
cirkevných, vojensko-bezpečnostných a kultúrno-spoločenských priestorov
onej doby. Zámerom vybratím kľúčových a pre širokú verejnosť aj
nepochybne oslovujúcich tém chceli poukázať na neraz komplikované a
pritom často zložité cesty Slovenska a slovenskej spoločnosti k oslobodeniu
a demokratizácii.

Rozdelený svet
Tim Marshall
Existuje mnoho dôvodov, prečo medzi sebou staviame múry: bohatstvo,
rasa, náboženské presvedčenie, politika. Zlomy ostatného desaťročia
neohrozujú iba jednotnosť Európy, ale v niektorých krajinách aj liberálnu
demokraciu samotnú. Porozumieť tomu, čo nás rozdelilo, rozdeľuje a
bude rozdeľovať, je kľúčom k pochopeniu toho, čo sa deje v dnešnom
svete.

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí
Dušana Bieleszová, Soňa Koreňová
Publikácia „Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí"
vznikla spojením poznatkov z množstva svetoznámych štúdií a
experimentov, odborných materiálov a predovšetkým reálnych situácií
zo školského prostredia.

Zachovajte si bystrosť
Sanjay Gupta
Autor čerpá z najmodernejšieho výskumu, za ktorým cestoval po celom
svete a stretával sa s vedcami skúmajúcimi tajomstvá kognitívnej
dlhovekosti.
Prehrýza sa trikmi a mýtmi o zdraví mozgu a odhaľuje príklady dobrej
praxe založené na dôkazoch. Či už v oblasti ideálnej stravy, fyzickej
aktivity, doplnkov stravy a nastavenia mysle, Dr. Gupta nám
predstavuje, čo funguje, a čo je ešte dôležitejšie, vysvetľuje prečo.
Dokonca ponúka inovatívny dvanásťtýždňový program pre každého, kto
chce začať pracovať na lepšom mozgu už dnes.
Sociolingvistika
Ondřej Bláha
Študijná opora k predmetu štylistika odborného textu v rámci
kombinovaného študijného programu Edičná a nakladateľská prax.

Materská 2022
Jozef Mihál
V knihe nájdete aj rozsiahly komentár k rodičovským príspevkom a k
možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej
alebo rodičovskej dovolenky. Jednotlivé životné situácie sú vysvetlené na
množstve príkladov, aby pomerne komplikovaná problematika bola
zrozumiteľná aj laikom.

