
NABÍDKA AKTUÁLNÍCH TITULŮ
... pro další vzdělávání

NA PODPORU ČTENÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI ZŠ

Jak se vyznat
v knihách?
Klára Smolíková

Dubánkovy pracovní listy pro malé čtenáře a pisatele

Ilustrace Martin Hanschild

Průvodce pro rodiče 
dospívajících s PAS

Dospívání je důležitou kapitolou ve vývoji každého jedince. Je to 
ale také období, ze kterého má mnoho rodičů obavy. Jak se na toto 
období připravit a jak ho zvládnout, když má navíc moje dítě dia-
gnózu poruchu autistického spektra (PAS)? Na to se snaží odpo-
vědět tato publikace. Jedná se o společné dílo profesionálů, kteří 
dlouhodobě pracují s lidmi s PAS. Ti se každý ze svého úhlu pohle-
du snažili v jednotlivých kapitolách předat své zkušenosti. Vedle 
odborníků jsou mezi autory také rodiče dětí s PAS.  

V knize jsou popsány změny, které nastávají u samotného dítěte 
(fyzické i psychické aspekty dospívání, vývojové změny souvisejí-
cí s PAS, trávení volného času dospívajícího dítěte, specifi ka vrs-
tevnických vztahů). Dále je popisována dynamika vztahů v rámci 
rodiny (kapitoly o sourozeneckých vztazích a fungování doma) 
a v prostředí školy. Samostatná kapitola je věnována volbě povo-
lání, rizikovému chování spojenému s tímto obdobím a možné 
terapeutické podpoře pro spokojenější život.

Publikace si klade za cíl podpořit pečující osoby a připravit je na 
pubertu a dospívání dítěte s PAS, poskytnout teoretický základ pro 
lepší pochopení mentality dospívajícího dítěte, nabídnout někte-
rá doporučení, která se v praxi ukazují jako efektivní. Zároveň se 
snaží poukázat na možná rizika, která např. souvisejí s právní zod-
povědností dospívajícího, resp. dospělého člověka s hendikepem. 
Kniha je doplněna množstvím praktických příkladů a kazuistik.
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9 788088 429562

ISBN 978-80-88429-56-2 

Lenka Bittmannová,
Veronika Šporclová (Eds.)

Dále doporučujeme: 

Veronika Šporclová (Eds.)
Lenka Bittmannová,
Veronika Šporclová (Eds.)

Z chlapce 
mužem,
z dívky
ženou

Lenka Bittmannová
Veronika Šporclová

Pro práci
 s dětmi s OMJ
Pracovní sešit

 pro MŠ

Kateřina Konvalinová

Kamaráde,Kamaráde, pojď si hrát, pojď si hrát,
nový jazyk poznávatnový jazyk poznávat

Z chlapce mužem, 
z dívky ženou
Průvodce pro rodiče dospívajících s PAS
Lenka Bittmannová, 
Veronika Šporclová
Dospívání je důležitou kapitolou ve vývoji 
každého jedince. Je to ale také období, ze 
kterého má mnoho rodičů obavy. Jak toto 
období zvládnout, když má navíc moje dítě 
diagnózu poruchu autistického spektra? 
Na to se snaží odpovědět tato publikace. 
Jedná se o společné dílo profesionálů, kte-
ří dlouhodobě pracují s lidmi s PAS. Ti se 
každý ze svého úhlu pohledu snažili v jed-
notlivých kapitolách předat své zkušenosti. 
Vedle odborníků jsou mezi autory také ro-
diče dětí s PAS. Kniha je doplněna množ-
stvím praktických příkladů a kazuistik.
 cena dle rozsahu

Kamaráde, pojď si hrát,
nový jazyk poznávat
Pro práci s dětmi s OMJ
Pracovní sešit pro MŠ
Kateřina Konvalinová
Obsahem publikace jsou pracovní lis-
ty vytvořené speciálně pro děti, jejichž 
mateřským jazykem není čeština. Využití 
najdou ale i u dětí česky hovořících. Listy 
jsou určeny pro práci s dětmi v mateřské 
škole, případně v přípravných třídách zá-
kladní školy. Listy hravou formou zpra-
covávají slovní zásobu, se kterou se žák 
s OMJ bude nejčastěji setkávat při přícho-
du do předškolního zařízení a zároveň se 
s ní v mateřské škole nejčastěji pracuje.

 cena dle rozsahu

Jak se vyznat 
v knihách?
Klára Smolíková

Nejednoho kluka nebo holčičku napad-
lo: Proč bychom se měli zajímat zrovna 
o knihy, když je kolem tolik jiné zábavy? 
Na pomoc knihám přispěchali z lesa du-
bánci, které písmenka okouzlila a chtějí 
se o čtení a psaní dozvědět víc. Všechna 
dobrodružství, která při výzkumu zažili, si 
díky hravým úkolům mohou děti s dubán-
ky vyzkoušet. Publikace obsahuje třicet 
černobílých kopírovatelných listů s ilust-
racemi Martina Hanschilda, které doplňu-
je podrobná metodika. Určeno k hravému 
objevování knih pro žáky 1. stupně zá-
kladních škol. 

 sešit formátu A4, 64 stran, 250 Kč

Do školy s nadhledem
Vše, co by mělo znát každé dítě, 
než půjde do školy
Pracujete s předškolními dětmi? Hledáte 
komplexní materiál, který by u dětí rozvíjel 
všechny dovednosti potřebné pro úspěšný 
přechod do základní školy a zvládání jejích 
nároků? Rádi byste při výuce využili interak-
tivní tabuli a online cvičení? Pak je tato pub-
likace určena právě vám. Učitel si může vy-
brat mezi jednoduššími a složitějšími úkoly, 
dle individuálních potřeb svých žáků. Každý 
pracovní list je opatřen metodickým návo-
dem. Některé pracovní listy jsou převedeny 
do interaktivní formy. 

Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím 
Fraus.

 cena dle rozsahu

Škola a vše kolem ní v aktuálních 
otázkách a odpovědích  

Pohybové a zájmové aktivity 
pro děti s SPU, ADHD, autismem 
a s jinými hendikepy  

... NOVINKY

Akreditovaná konference pro pedagogy ZŠ a SŠ, asistenty pedagoga, vedení 
škol, školní psychology, výchovné poradce i další zájemce.

Vybíráme z programu:
– Resilience – jak podpořit psychickou odolnost dětí
– Nezapomínejte na sebe – psychohygiena učitele i asistenta pedagoga
– Dítě s ADHD ve škole
– Dítě s OMJ ve třídě

Praktický workshop dle výběru účastníka
– Jak podpořit psychickou pohodu žáků
– Zvládání krizových situací ve škole

Termín konání: 25. 4. 2023 Cena: 1 490 Kč

Místo konání konference: 
Prostory SVČ Jednička, Truhlářská 1113/8, Praha 1
Více informací a objednávky na www.pasparta.cz
nebo na adrese seminare@pasparta.cz

Vzhledem k tomu, že se počet dětí s určitými diagnózami stále zvyšuje, zvy-
šuje se i počet dětí, které by i přes svůj hendikep chtěly a měly být zapojeny 
do pohybových a zájmových aktivit – jak ve škole, tak i v rámci různých vol-
nočasových akcí.

Pedagogičtí pracovníci se tak stále častěji dostávají do situace, kdy musí ře-
šit otázky jak tyto děti zapojit – jak s nimi pracovat individuálně, ale zároveň 
je i integrovat do skupiny vrstevníků.

Důležité je také vědět, jak pracovat s nechutí takových dětí např. k pohybo-
vým aktivitám. To vše jsou témata, na která se zaměří tento workshop, který 
je plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit.

Termín konání: 12. 4. 2023 Cena: 990 Kč

Více informací a objednávky na www.pasparta.cz, 
nebo na adrese seminare@pasparta.cz

Nemluví a nemluví  
7. března
Na webináři se budeme věnovat předškolním 
dětem, které mají obtíže s verbální (slovní) 
komunikací. Jak můžeme těmto dětem pomoci 
v komunikaci i celkovém rozvoji? 

Lektor — speciální pedagožka a poradkyně 
rané péče Mgr. Pavla Foster Skalová. 

Vývojová dysfázie
11. dubna
Na webináři se dozvíte, co je to vývojová dysfázie, 
jaké jsou její projevy, co je její příčinou a především 
potom, jak s dětmi s vývojovou dysfázií pracovat. 

Lektor — klinická logopedka Mgr. Eva Kolesová 

Když je chyba šancí
23. května
Chyba s sebou stále ještě často nese negativní 
konotaci jako něco špatného, něco, co se 
nepovedlo. Chyba však může být i přínosem, 
můžeme se z ní poučit, posune nás někam dále. 

Lektor — školní psycholožka Veronika Šporclová

další nabídka 
webinářů na 

www.pasparta.cz

Mise dyslexie  
Julie McNeill, Rossie Stone a Paul McNeill
překlad: Mgr. Ester Prokešová 
lektor českého vydání: 
doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Potíže se čtením nebo pravopisem? Potíže se sebeorgani-
zací a s negativními emocemi ve vypjatých situacích? I to 
je dyslexie! Máte pocit, že boj s ní nemůže vaše dítě či 
váš žák nikdy zvládnout? Máme pro vás užitečnou knihu, 
na jejíchž stránkách čekají spolehliví pomocníci. Neváhej-
te tedy a podpořte spolu s hrdiny knihy silné stránky dětí, 
které se pak nebudou bát těžkostem postavit. Prostřed-
nictvím této knihy se čtenář spolu se třemi superhrdiny – 
Tvořilkou, Vytrvalákem a Jistíkem – vydává na cestu plnou 
úkolů i nástrah, které jim do cesty klade podlý pan Dyspi-
cibilia (Pan D). Naši hrdinové jsou silní, rozhodní a kreativní 
a představují pozitiva, která dyslexie dětem do života může 
přinést. Plnění úkolů pak podporuje jejich sebevědomí a vy-
trvalost. Publikace je zábavnou a interaktivní příručkou, nad 
kterou mohou dospělí a děti spolupracovat. Je v ní množ-
ství úkolů na kreslení a přemýšlení. Naleznete v ní také ak-
tivity a příklady, které rozproudí užitečnou diskuzi. Barev-
né ilustrace, komiksové příběhy a dialogy povzbuzují děti 
k tomu, aby pojmenovaly své pocity, identifikovaly výzvy 
a našly vlastní cesty, jak řešit problémové situace.

Brožované, bohatě ilustrováno, 128 stran, 350 Kč

Hrozně ráda něco tvořím, ať je to 

malování, hra na hudební nástroj, 

herectví, nebo zpěv. Spousta 

známých herců a celebrit má 

dyslexii a říkají, že právě díky ní 

umí něco, co jiní lidé ne.

Spousta vynikajících sportovců 

a sportovkyň má dyslexii. Možná 

zrovna díky ní dokážou přesně 

načasovat přihrávku, zjistit, kdy 

v závodu zvýšit rychlost, představit 

si v mysli svůj cíl nebo naprosto 

dokonale provést ten trik s míčem.

27

Cas vyprsel!Cas vyprsel!

K A P I TO L A 4

Cas vyprsel!

Pokud to máš jako já, je pro tebe možná těžké odhadovat čas.A už vůbec nemluvím o tom, jak se dostat včas na správné místo nebo dopsat test předtím, než zazvoní na přestávku.

ˇ ˇ

4040
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Czech edition © Pasparta Publishing, s. r. o., 2023

Pravopis

Ale je to složitější, když narazím na nová slova, pak se musím hodně snažit a uvolnit v hlavě spoustu místa, abych se ty nové tvary naučila.
Možná tě ohromně baví psát. Možná máš vynikající paměť nebo 

ti jdou skvěle vyjmenovaná slova. Ale možná je to pro tebe stejně 

těžké jako pro Tvořilku. Znáš nějaké písničky, básničky nebo triky, 

jak si zapamatovat těžká slova?

Kdo vůbec vymyslel I a Y?Navíc gramatická pravidla i háčky
a čárky ve slovech jsou pro mě vážně těžké. 
Naštěstí mám skvělou paměť na všechno,

co vidím, takže si přesně pamatuju 
tvar každého slova – jako bych se dívala na obrázek.

62

Portál Pasparťák  je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzděláva-
cích potřeb – specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, poruchy chování, ADHD, děti s odlišným 
mateřským jazykem. Jednotlivé aplikace mají podobu pro děti atraktivní hry, a mají za cíl pomoci uživatelům 
dosáhnou zlepšení v oblastech, se kterými mají největší těžkosti. U každé oblasti je možné vybrat si ze 
dvou úrovní obtížnosti. Aplikace byly vytvořeny pod supervizí pracovníků SPC při Národním ústavu pro autismus 
a ve spolupráci s dalšími předními odborníky a institucemi, specializujícími se na danou problematiku.

Pasparťák
on-line vzdělávací aplikace

paspartak.cz

Podívejte se na záznam 
z webináře Mise dyslexie,
provází doc. PhDr. Lenka 
Krejčová, Ph.D.

www.pasparta.cz

10 aplikací 

pro práci 

s dětmi se SVP 

ZDARMA
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... vše kolem ADHD

... karty pro práci s dětmi

... připravte se na školu

SOUBOR
PRACOVNÍCH LISTŮ 
K PROCVIČOVÁNÍ
NÁSOBENÍ
NA 1. STUPNI ZŠ

DAGMAR ŠIMKOVÁ

Čísla 0 až 5

SOUBOR
PRACOVNÍCH LISTŮ 
K PROCVIČOVÁNÍ
NÁSOBENÍ
NA 1. STUPNI ZŠ

DAGMAR ŠIMKOVÁ

Čísla 6 až 10

Od zápisu do lavice 
Soubor pracovních listů pro optimální rozvoj schopností 
a dovedností předškoláka
Pro děti 5–7 let, ideální jako prevence specifických poruch učení

Věnujte svému dítěti patnáct minut denně k rozvoji dovedností, které jsou nezbytné pro 
úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. 
Jednotlivé pracovní sešity slouží k nácviku činností, na které je potřeba se u dětí zaměřovat. 
Jedná se o úlohy, se kterými mají děti v posledním ročníku školky ještě potíž, a je tedy potře-
ba více času na jejich stimulaci a to i v domácím prostředí.

9 788088 290193

ISBN 978-80-88290-19-3

Máte doma budoucího prvňáčka? Pak je tato publikace určena právě Vám! Věnuj
te svému dítěti patnáct minut denně k rozvoji dovedností, které jsou nezbytné pro 
úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. Autorka shrnuje své poznatky posbírané 
během 20leté praxe s dětmi v rámci percepčněmotorického přípravného kurzu, který 
provozuje ve dvanácti mateřských školách. Pracovní listy obsažené v jednotlivých 
sešitech slouží k nácviku činností, na něž je potřeba se u dětí zaměřovat. Jedná se 
o úlohy, se kterými mají děti v posledním ročníku školky ještě potíž, a je tedy potřeba 
více času na jejich stimulaci, a to i v domácím prostředí.

Tento sešit obsahuje 41 pracovních listů se cvičeními, které zábavnou formou rozví
její sluchové vnímání – sluchovou analýzu i syntézu, slabikování, rozlišování délky, 
tvrdosti, měkkosti hlásek, postřehování, sluchovou paměť, schopnost prostě naslou
chat, udržet pozornost u mluveného textu bez zrakové opory apod. Tyto dovednosti 
jsou jakýmsi pilířem v utváření jazykového citu, jak mateřského jazyka, tak jazyků 
cizích. Úlohy jsou koncipovány tak, aby se zároveň zapojilo co nejvíce smyslů a roz
víjela se jemná motorika i grafomotorika.

Sešit doplňují hravé ilustrace Honzy Smolíka, jehož kresby děti znají i z některých 
populárních večerníčků či dětských časopisů.

Dále doporučujeme:

OBÁLKA OD ZÁPISU DO LAVICE-3 sluch.indd   Všechny stránky 07.03.19   21:03

OD ZÁPISU DO LAVICE 9

■ Vystřihni předměty. Polož správně na váhy předměty podle toho, který je těžší a který lehčí.

✁

Od zapisu do lavice 2 - matematika 5-7_nove_2.indd   8-9

21.09.18   13:01

OD ZÁPISU DO LAVICE 9

6 OD ZÁPISU DO LAVICE

OD ZÁPISU DO LAVICE 7

■ Podle počtu věcí na obrázku vybarvi správný počet s číslem.

2 3 4
8 9 10
0 1 2
3 4 5
2 3 4
6 7 8
3 4 5
6 7 8

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

■ Vystřihni všechna políčka a sestav správně trojice (ruka, počet, číslo).

✁

2

Od zapisu do lavice 2 - matematika 5-7_nove_2.indd   6-7

21.09.18   13:01

9 788088 290117

ISBN 978-80-88290-11-7

Máte doma budoucího prvňáčka? Pak je tato publikace určena právě Vám! Vě nujte 
svému dítěti patnáct minut denně k rozvoji dovedností, které jsou nezbytné pro 
úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. 

Autorka shrnuje své poznatky posbírané během 20leté praxe s dětmi v rámci per-
cepčně-motorického přípravného kurzu, který provozuje ve dvanácti mateřských 
školách. Pracovní listy obsažené v jednotlivých sešitech slouží k nácviku činností, 
na něž je potřeba se u dětí zaměřovat. Jedná se o úlohy, se kterými mají děti v po-
sledním ročníku školky ještě potíž, a je tedy potřeba více času na jejich stimulaci, 
a to i v domácím prostředí.

Tento sešit obsahuje 38 pracovních listů se cvičeními, která zábavnou formou roz-
víjejí předmatematické představy – počítání na prstech v oboru 1 až 10, základní 
geometrické tvary, posloupnosti kdo je první, poslední, uprostřed. Dále veličiny jako  
je větší (těžší, delší), menší (lehčí, kratší), pravolevá orientace, orientace v prostoru 
(před, za, nad, pod, vedle…), logické uvažování apod. Úlohy jsou koncipovány tak, aby 
se zároveň zapojilo co nejvíce smyslů a rozvíjela se jemná motorika i grafomotorika.

Sešit doplňují hravé ilustrace Honzy Smolíka, jehož kresby děti znají i z některých 
populárních večerníčků či dětských časopisů.

Dále doporučujeme:

OBÁLKA OD ZÁPISU DO LAVICE-2 matematika.indd   Všechny stránky 21.09.18   13:04

Průřezové úkoly I.

Soubor pracovních listů, 
cena 150 Kč

Předmatematické 
představy 
Soubor pracovních listů, 
cena 150 Kč

Sluchové vnímání

Soubor pracovních listů, 
cena 150 Kč

Průřezové úkoly II.

Soubor pracovních listů, 
cena 150 Kč

Pozornost

Soubor pracovních listů, 
cena 160 Kč

Orientace 
v čase a prostoru
Soubor pracovních listů, 
cena 160 Kč

Zrakové vnímání

Soubor pracovních listů, 
cena 160 Kč

Než mě škola zavolá
Aktivity pro jarní, letní, podzimní a zimní měsíce
Ivana Vlková, Ilustrace  Libor Drobný

Hledáte materiál pro práci s předškolními dětmi, který vám vy-
drží na celý školní rok? Chcete děti dobře připravit na vstup do 
školy a rozvíjet ty dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné 
osvojení čtení, psaní a počítání? Hledáte materiál, jenž snadno 
vřadíte do školního vzdělávacího programu, protože korespon-
duje s tématy rámcového vzdělávacího programu pro předškol-
ní vzdělávání? Pak je tato řada určena právě vám.

 sešit formátu A4, 89 Kč (1 sešit)

   
  

Vývojová dysfázie je v současné době poměrně často stanovovaná diagnóza 
u dětí. Mnoho rodičů (ale i dalších zájemců o logopedickou problematiku) nemá 
jasno v tom, co všechno se pod pojmem vývojová dysfázie skrývá. Publikace 
vznikla z potřeby poskytnout rodičům, ale i dalším zájemcům, např. z řad dětských 
lékařů, pedagogických pracovníků (učitelů v mateřských i základních školách, asi-
stentů pedagoga), dětských psychologů a dalších, text, který srozumitelným způ-
sobem shrnuje základní informace o této diagnóze.

Pro jasnější náhled do problematiky začíná kniha kazuistikami – příběhy dětí s vý-
vojovou dysfázií. Text dále představuje, co vývojová dysfázie je, jak se dělí, jaké má 
příčiny, symptomy. Rovněž se věnuje diferenciální diagnostice a představuje tým 
odborníků, na které je možné se při péči o dítě s vývojovou dysfázií obrátit. V kni-
ze najdou čtenáři i konkrétní tipy a rady pro rozvoj oslabených oblastí. Nechybí 
ani pohled na specifika dětí s vývojovou dysfázií ve školních institucích (zejména 
mateřské a základní škole). Kniha je doplněna odkazy na konkrétní didaktické hry 
a pomůcky, které lze při práci s dětmi s touto diagnózou využít.

ISBN: 978-80-88429-11-1 

9 788088 429111

Markéta Doležalová
Michaela Chotěborová

Průvodce pro rodiče a další zájemce
o tuto problematiku

Vývojová 
dysfázie
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Jak se žije 
s ADHD?
Co se stane, když vám vstoupí do života,  
jaké to je žít s nimi a s námi

Markéta Závěrková

Jak se žije s ADHD? Na to není lehká odpověď. Autorka, sama tera-
peutka zabývající se touto problematikou v individuální, rodinné i sku-
pinové podobě, a zároveň matka synů s ADHD a ADD, vypráví 
osobitý příběh, v němž z různých úhlů a s potřebnou dávkou nadhledu 
a humoru popisuje každodenní situace, které život s ADHD přináší.  
 
V zajímavém vyprávění se střídají tři, resp. čtyři osoby. Terapeutka, 
která shrnuje poznatky o ADHD a nabízí konkrétní tipy a doporučení, 
jak zvládat jednotlivé náročné situace i každodenní život. Matka vy-
rovnávající se s touto životní situací, výkyvy nálad, ale i neotřelými 
nápady svých synů. Promlouvají zde i Honza (chlapec s ADHD)  
a Matěj (chlapec s ADD), kteří čtenáři dávají nahlédnout do svého 
vnitřního světa a jimž se daří situace často vtipně komentovat. 
 
Jednotlivé kapitoly se věnují každodenní rutině, emocím a jejich zvlá-
dání, komunikaci, vztahem sama k sobě, hodnotám, dívkám s touto 
diagnózou, ale i ADHD ve výchovném a vzdělávacím systému, tedy 
ve školce, škole a při volnočasových aktivitách. Samostatná kapitola 
je věnována méně prozkoumané, ale přesto také časté poruše ADD.  
 
 Autorem ilustrací, které doplňují text knihy, je Jiří Stejskal, mladý muž 
s ADHD. Obrázky se snaží přiblížit, co se dětem s ADHD v některých 
situacích v hlavách a těle děje.  
 
Ojedinělý titul je určen rodičům vychovávajícím dítě s ADHD, inspiraci 
zde ale naleznou i učitelé a další pedagogičtí pracovníci a zájemci  
z řad odborníků pracujících s dětmi.  
 
 
 
ISBN: 978-80-88163-30-5    
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PŘIPRAVUJEME 
Cesta životem s ADHD 
sledujte naši nabídku na www.pasparta.cz

O ADHD v dospívání 
a dospělosti
Markéta Závěrková

Výskyt ADHD u lidí v obdobích adolescence a do-
spělosti se v minulých letech podceňoval. Současné 
výzkumy se shodují na tom, že naopak počet jedinců 
s touto poruchou v těchto věkových skupinách není 
zanedbatelný.  Autorka knihy vybrala autentické pří-
běhy dospívajících a dospělých klientů, se kterými se 
setkala během své psychoterapeutické praxe. Jejich 
prostřednictvím podává svědectví o záludnosti této 
diagnózy, o závažných psychických stavech a názor-
ně ukazuje, jak efektivně ADHD a časté sekundární 
komplikace kompenzovat prostřednictvím systemic-
kého přístupu a narativní psychoterapie. Kromě devíti 
hlavních hrdinů poznáte také jejich rodiče, sourozence 
a další osoby. Titul je určen pro psychology, psycho-
terapeuty, pedagogy a sociální pracovníky, ale i pro 
rodiče.  brožované, 144 stran, 290 Kč

Rozhovor 
s Markétou 
Závěrkovou, 
terapeutkou 
a autorkou knih

Čtu, píšu, rozumím
Téma roční období
Soubor pracovních 
listů k procvičování 
čtení a psaní 
na 1. stupni 
ZŠ
Sešit 
formátu A4, 
64 stran, 
160 Kč

Počítám, násobím
Soubor pracovních listů k procvičování násobení na 1. stupni ZŠ
Dagmar Šimková

Dvoudílný pracovní sešit Počítám, násobím je určen pro práci s dětmi, které na prvním stupni ZŠ 
potřebují dopomoc v matematice. Cílem je, aby děti porozuměly matematické operaci násobení, 
aby násobení dokázaly použít i při řešení reálných situací a aby pomocí souvislostí mezi zá-
kladními početními operacemi dokázaly určit výsledek. Zároveň by si děti měly neustálým opa-
kováním osvojit i pamětné násobení. Sešit obsahuje šedesát pracovních listů s černobílými ilus-
tracemi. Listy jsou zpracovány názorně a zábavnou formou a jsou řazeny od jednodušších po 
složitější. Materiál doporučujeme zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 
dětem, u kterých je při učení třeba individuální přístup, např. kvůli pomalejšímu tempu práce. Se 
sešitem lze pracovat ve škole i v domácím prostředí. 
 1. DÍL – brožované, 64 stran, 220 Kč. 2. DÍL – brožované, 64 stran, 220 Kč

Základy duševní hygieny
Jaroslava Budíková a kol.

Dnešní teenageři se potýkají nejen s vlastním dospíváním, ale 
musejí čelit i nárokům a nástrahám současné doby. Jsou zahlceni 
až přesyceni informacemi, často i rozporuplnými či negativními, 
jsou ovlivňováni dynamickými změnami v rodinách i společnosti. 
Orientovat se sami v sobě je proto dnes pro ně obtížné a potře-
bují o to větší podporu ze strany rodičů a pedagogů. Pracovní 
sešity jsou určeny pro náctileté účastníky programu a obsahují 
příběhy, edukační/informační listy, úkoly na hledání informací, 
návrhy na aktivity, sebepozorování, experimenty apod.
 sešit formátu A4, 60 stran, 250 Kč

Vývojová dysfázie
Markéta Doležalová, Michaela Chotěborová

Vývojová dysfázie je v současné době poměrně často 
stanovovaná diagnóza u dětí. Mnoho rodičů nemá jasno 
v tom, co všechno se pod pojmem vývojová dysfázie skrý-
vá. Publikace vznikla z potřeby poskytnout rodičům, ale 
i dalším zájemcům, např. z řad dětských lékařů, pedago-
gických pracovníků, dětských psychologů a dalších, text, 
který srozumitelným způsobem shrnuje základní informace 
o této diagnóze. 

 brožované, 112 stran, 270 Kč

... doporučujeme

Průvodce 
pro rodiče 
a další zájemce 
o tuto 
problematiku

Program 
pro podporu 
duševního 
zdraví 
dospívajících

Radost, 
smutek nebo vztek?
Sada karet pro hru 
a povídání o emocích
Tato sada 32 karet obsahuje sé-
rie obrázků k základním emocím, 
kterými jsou radost, strach, vztek 
a smutek, ale i k dalším pocitům, 
se kterými se děti setkávají a někdy 
si s nimi nevědí rady. Každý „emocio-
nální příběh“ se skládá ze čtyř obráz-
ků; podstatou hry je čtveřice správně 
seřadit tak, aby utvářely děj. Děti po-
mocí práce s jednotlivými ději a díky 

navrhovaným aktivitám rozvíjejí logické myšlení a jazykové kompetence a objevují, že 
pocity nevznikají samy od sebe, ale často jim něco předchází a mají své „spouštěče“.

32 barevných karet na pevném papíře, 13 x 9 cm, cena 290 Kč

Jak to bude dál?  
Obrázkové minipříběhy pro 
pochopení dějových posloupností, 
rozvoj komunikace a logického 
myšlení
Jak se staví letadlo? Jak postavíš 
hrad z písku? Jak to bude dál? Ten-
to soubor karet obsahuje osm krát-
kých dějů s tématem hry. Děti se při 
práci s kartami zábavnou formou 
učí chápat dějové posloupnosti, 
rozvíjejí komunikaci a logické myš-
lení. Situace jsou vybrané tak, aby 
je dobře znaly z každodenního živo-
ta, jsou reálně zobrazené a pro děti 

zajímavé. Karty při práci s dětmi využijí především pedagogové ve školkách i školách, 
speciální pedagogové, logopedi a samozřejmě i rodiče.

32 barevných karet na pevném papíře, 13 x 9 cm, cena 290 Kč

EMOCE
Obrázkové karty
pro porozumění emocím a rozvoj 
sociálních dovedností
Pro děti od 3 do 6 let
Radost, hněv, vztek, smutek nebo strach 
– všechny tyto emoce děti intenzivně pro-
žívají. Tato sada obsahuje 30 barevných 
karet, na nichž jsou zobrazeny každo -
denní situace ze života dětí a rodiny. Děti 
pomocí situací poznávají pocity, které 
samy znají, učí se je pojmenovávat a for-

mou hry se zdokonalují v sociálních dovednostech a trénují svoji emoční inteligenci. V dopro-
vodném sešitě je vysvětleno emoční prožívání dětí a jsou zde shrnuty nápady, jak tuto sadu 
karet využít v praxi ve školkách, školách nebo i doma při společné hře. 

30 barevných karet na pevném papíře, 13 x 9 cm, 310 Kč

Co patří k sobě?  
Proč se volant hodí 
k bagru a k autu, ale k ramínku 
na šaty ne?
Pro děti od 3 do 6 let
Když děti objeví, že nadřazený pojem 
pro „kalhoty“ a „boty“ je „oblečení“, jsou 
schopny prvního abstraktního myšlení. 
S touto hrou se děti učí rozpoznat spo-
lečné znaky a souvislosti různých před-
mětů, dávat věci do skupin a odůvod-
ňovat. Jaké věci patří k sobě? Co mají 
tyto věci společného? A co je naopak 

odlišuje od ostatních předmětů? Tyto karty jsou ideální pomůckou pro každodenní použití 
u předškolních dětí a ve školách jako nástroj pro rozvoj vyjadřování, logického a abstraktního 
myšlení. Své uplatnění najdou i při logopedické práci s dítětem a dokonce i při výuce cizích 
jazyků. 32 barevných karet na pevném papíře, 13 x 9 cm, 290 Kč

Jak se žije s ADHD  
Markéta Závěrková
Jak se žije s ADHD? Na to není lehká odpověď. Au-
torka, sama terapeutka zabývající se touto proble-
matikou v individuální, rodinné i skupinové podobě, 
a zároveň matka synů s ADHD a ADD, vypráví oso-
bitý příběh, v němž z různých úhlů a s potřebnou 
dávkou nadhledu a humoru popisuje každodenní 
situace, které život s ADHD přináší. V zajímavém vy-
právění se střídají tři, resp. čtyři osoby. Terapeutka, 
která shrnuje poznatky o ADHD a nabízí konkrétní 
tipy a doporučení, jak zvládat jednotlivé náročné 
situace i každodenní život. Matka vyrovnávající se 
s touto životní situací, výkyvy nálad, ale i neotřelými 
nápady svých synů. Promlouvají zde i Honza (chla-
pec s ADHD) a Matěj (chlapec s ADD), kteří čtenáři 
dávají nahlédnout do svého vnitřního světa a jimž se 
daří situace často vtipně komentovat.
Ojedinělý titul je určen rodičům, vychovávajícím dítě 
s ADHD. brožované, 128 stran, 250 Kč

Ze života s ADHD
Máte doma živé dítě, které je neustále 
v pohybu, nevydrží u žádné aktivity 
a má problém udržet pozornost? Nebo 
už má i diagnózu ADHD a tápete, kde hle-
dat další pomoc a podporu? Stěžují si na 
něho ve škole nebo se již dopředu bojíte, co 
bude, až tam nastoupí? Trápí ho i další obtíže?

Zveme Vás na online konferenci věnovanou dětem s ADHD, jejich rodinám 
a všem, kteří s těmito dětmi pracují a chtějí jim lépe porozumět a být jim 
oporou.

Z programu konference:
– Mám dítě s ADHD?! První pomoc pro děti i rodiče
– S ADHD do školy
– Problémy na duši i na těle
– Když to není jen ADHD

Termín konání: 23. 3. 2023 Cena: 1 090 Kč

Grafomotorika

Soubor pracovních listů, 
cena 160 Kč

Sociální učení
Můj svět

Ivana Vlková                                  Ilustrace Libor Drobný

Sociální učení – 
Můj svět
Soubor pracovních listů, 
cena 180 Kč

www.pasparta.cz
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