
Grafomotorikap

saní 

1

Grafomotorika 

Čtení , psaní , malování
Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale 

vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem 

psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch 

učení /problémy s osvojováním si písmen, slabikováním a 

čtením vůbec, s nezralým zrakovým a sluchovým rozlišováním 

/.

Švancarová 

Čáry , máry 2
Pracovní sešit navazující na předchozí díl 1 a je určen 

mladšímu školnímu věku. Děti se učí napodobovat tvary a 

zaznamenávat je podle vzoru, což je nejbližší předstupeň 

psaní.

PhDr.Michalová 

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky 
Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a 

Grafomotorika 

zrakové vnímání 

Zrakové vnímání 

Zrakové vnímání 

Shody a rozdíly                       
Soubor slouží k rozvoji zrakové percepce u dětí; jsou využitelné 

pro děti od čtyř let a použitelné v případě oslabení vizuální 

diferenciace i pro děti II. stupně základní školy. Běžně se dají 

využít k reedukaci u dětí s SPU a také v rámci prevence, aby 

případné oslabení této oblasti nebylo jednou z příčin obtíží při 

nácviku čtení.

PhDr.Michalová 

 Zrakové vnímání 1
Dobré zrakové vnímání je jedním z předpokladů úspěšného 

zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov i číslic a čísel. 

Pracovní listy je možno použít k rozvoji:

- optické diferenciace (zrakového rozlišování)

- očních pohybů, koncentrace pozornosti,pravo-levé orientace 

.

Bednářová 

Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a 

motivační složku včetně soutěžení a práce ve dvojicích. Děti 

mohou vyzkoušet a procvičit různou rychlost tahů, zdokonalit 

se v přesnosti vedení tužky a ve správném držení psacího 

náčiní. ..
Svoboda 



Zrakové vnímání 

Sluchové 

vnímání 

Sluchové 

vnímání 

 CD  - Sluchová pavučinka 
Tento materiál určený těm, kdo mají obtíže ve sluchovém 

vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. 

Výslovnost a sluchové rozlišování podmiňuje zvládnutí 

některých pravopisných jevů, např. rozlišování krátkých a 

dlouhých samohlásek, rozlišování sykavek, slabik dy-di, ty-ti, 

ny-ni.

CD a pracovní sešity -soubor 

 Zrakové vnímání 2
Cvičení očních pohybů

- uvědomování si posloupnosti

- koncentrace pozornosti

- fixaci tvarů písmen

- postřehování slabik

- pravo - levé a prostorové orientace

Bednářová 

 Sluchové vnímání

Dobře rozvinutý fonematický sluch je jedním z předpokladů 

úspěšného čtení a psaní. Publikace je zaměřena zejména na 

analýzu a syntézu (rozklad a sklad) slov na slabiky a na hlásky. 

Bednářová

Sluchové 

vnímání        

logopedie 

Zrakové a 

sluchové 

vnímání              

orientace v 

prostoru                    

zábavné 

procvičování

CD a pracovní sešity -soubor 

 CD   NASLOUCHEJ A HREJ SI 
Je věnovaný cvičení sluchové paměti a diferenciaci zvuků.  Je 

zpracován tak, aby jej děti vnímaly jako hru. Úlohy pro děti 3-7 

let, 7-12 let .

Pro děti s poruchami učení bude užitečnou pomůckou, kterou 

uvítají logopedové i rodiče. Obsahuje desítky zvuků 

doprovázených obrázky a velké množství melodií. 
Chytré dítě 

 CD  ABC do školy

Čtení, porozumění, cvičení – tato část se zaměřuje na rozvoj 

jazykových dovedností,  technickou stránku čtení. V dalším 

oddílu je kladen důraz na čtení s porozuměním. Třetí oddíl 

obsahuje: opisování a diktát, sluchovou analýzu a syntézu..

Arid 



Orientace v 

prostoru             

čtení                    

zrakové vnímání              

zábavné 

procvičování 

Logopedie 

Zrakové vnímání               

Hmat  

Dysortografie 

Interaktivní pomůcka pro začínající čtenáře. Písmena vystupují 

plasticky z podložky.

Jucovičová 

 Vyslovuješ správně ? 

Publikace s barevnými ilustracemi na procvičení jednotlivých 

hlásek napomáhá při odstraňování špatné výslovnosti a rozvoji 

čtenářské dovednosti. Je určena dětem, které již umějí číst, ale 

čtení a správná výslovnost jim činí potíže.

Blumentrittová 

CD  DYS COM
Orientace: pravo-levá, v rovině, v čase, v řadě a určování 

směrů rozšíření cvičení podstatných jmen o doplňování i/y v 

koncovkách , rozšíření části zrakového vnímání a zábavného 

procvičování rozšíření stávající databáze k nácviku 

gramatických dovedností

Arid 

První čtení 
V knížce se děti pomocí obrázků seznamují s hláskami abecedy, 

poznávají písmena i slabiky a učí se je spojovat ve slova. Velké 

množství ilustrací pomáhá zvídavým dětem zvládnout úskalí 

 Hmatová abeceda 

Začínající čtenáři 

Začínající čtenáři 

Začínající čtenáři                

Dyslexie 

Čtení  - to nic není 
20 karet formátu A6 s barevnými obrázky, krátkými články a 

slovními hříčkami využijí učitelé v 1. pololetí 1. ročníku.

Bukáčková/Ocmanová 

množství ilustrací pomáhá zvídavým dětem zvládnout úskalí 

prvního čtení jednoduchého textu.

Blumentrittová 

Čtenářské tabulky 
Soubor je určen k rozvíjení čtenářských dovedností u žáků s 

vývojovou dyslexií percepčního typu, tj. s převahou obtíží v 

narušených kvalitách zrakového a sluchového vnímání a u žáků 

s vývojovou dyslexií .

Novák 



Začínající čtenáři                

Dysortografie 

Začínající čtenáři                

Dyslexie 

Začínající čtenáři                

Dyslexie 

Český jazyk 

Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které 

vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují 

je. 

Zelinková 

b - p - d
Rozlišování písmen b-d-p je náročné nejen pro děti s dyslexií, 

ale pro všechny začínající čtenáře. Jednou z příčin obtíží je 

nepochybně značná podobnost písmen.    
Zelinková

 Rozlišování krátkých,dlouhých samohlásek 

Cviční sluchové analýzy - syntézy

 Rozlišování slabik dy-di,ty-ti,ny-ni
Chyby v těchto jevech patří mezi specifické dysortografické 

chyby. Jejich příčinou je nejčastěji nedostatečné sluchové 

rozlišování, nesprávná výslovnost 

Zelinková/

Tvrdé a měkké slabiky 
Knížka je zaměřena na vysvětlení pojmů tvrdá a měkká slabika. 

Slabik dě–tě–ně,bě–pě–vě–mě. Doplňováním a cvičením si děti 

utvrzují získané vědomosti.

Blumentrittová 

Začínající čtenáři                

Dyslexie 

PPP Ohradní 
Všeobecný 

rozvoj 

Začínající čtenáři  

 Rozlišování krátkých,dlouhých samohlásek 
Příčinou častých chyb v kvantitě samohlásek je především 

nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání, neschopnost spojit 

sluchový vjem s odpovídajícím grafickým tvarem, neschopnost 

v soustředění a další .
Zelinková 

 Veselé učení

Text je rozdělen do deseti oblastí, které jsou nejdůležitější pro 

zvládnutí první třídy ZŠ. V každé části jsou popsány i nejčastější 

chyby, kterých se rodiče při učení s dětmi dopouštějí.

Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie:

 Čtení hned po slabikáři 
Kniha s celostránkovými barevnými ilustracemi uvádí začínající 

čtenáře do hravých příběhů a kreslených vtipů.

Plicková 



Začínající čtenáři  

Začínající čtenáři  

Nácvik čtení      

dyslexie            

Cvičné texty pro pomalejší  čtenáře

Třetí díl je zaměřen na zvládnutí plynulého čtení, syntézy 

a analýzy slabik se souhláskovými shluky a slov, které tyto 

slabiky obsahují.

Emerlingová 

Pracovní listy pro nácvik plynulého  čtení otevřených slabik a  

slov z  nich složených.  Děti  se  učí  pomocí  hry,  využívá se 

i prožitku a obrazného přepisu

Emerlingová 

Když děten nejde čtení 2 

Nácvik motorického čtení a  zvládnutí plynulého čtení 

uzavřené slabiky a  slov složených z otevřené a uzavřené 

slabiky.

Emerlingová 

Když dětem nejde čtení 3  

 Když dětem nejde čtení 1

Nácvik čtení      

dyslexie   

Nácvik čtení      

dyslexie   

Cvičné texty pro pomalejší  čtenáře
Soubor textů, vhodný i pro děti s dyslexií, svou délkou i 

obtížností slov odpovídá možnostem dětí, kterým činí čtení 

problémy.

Ke kontrole porozumění textu přispívají náměty k práci s 

textem, otázky a orientace v přečteném textu.

Martínek 

Cvičení pro rozvoj čtení 
Pro začínající čtenáře a děti se specifickými poruchami učení.

Průpravná zábavná cvičení pro vytváření správných návyků při 

čtení, k tříbení rozlišovacích schopností, k rozvoji paměti .

Svoboda 



Nácvik čtení      

dyslexie   

Český jazyk 

Česky jazyk 

Číst a psát se naučím   1

 Procvičujeme vyjmenovaná slova 
Celobarevná cvičebnice zaměřená na vyjmenovaná slova. 

Každou skupinu slov s -y, -ý po souhláskách si dítě hravým 

způsobem utvrzuje v tvořivých cvičeních, kde nechybí tajenky, 

křížovky, rébusy, osmisměrky či přesmyčky. V doplňovacích 

cvičeních a diktátech si prověří znalost pravopisu 

vyjmenovaných slov.

Blumentrittová 

Publikace je určena dyslektikům 1.- 3.ročníku, jejich rodičům, 

učitelům i speciálním pedagogům.

Cvičení, upoutávky, hry, pohádky atd.

PhDr.Kubů

Blumentrittová 

Procvičujeme předpony a předložky 
Publikace je určena všem, kteří si potřebují upevnit nebo 

doplnit znalost pravopisu předpon s,se,z,ze,vz a předložek 

s,se,z,ze . Přináší i stručný výklad pravopisných pravidel a 

množství cvičení.

Český jazyk 

Český jazyk 

Blumentrittová 

 Procvičujeme slovní druhy 
V tvořivých cvičeních si hravým způsobem dítě opakuje 

desatero druhů slov. Základní charakteristika každého slovního 

druhu je zpracována zajímavou formou. Doplňovací cvičení 

jsou hravá i klasická. Publikace prověří znalost dětí a jejich 

povědomí o rozdílnosti v poznávání jednotlivých slovních 

druhů.

Blumentrittová 

Měkké I a tvrdé Y ve slovech
Celobarevná publikace volně navazuje na nejúspěšnější titul 

roku 2009 Procvičujeme vyjmenovaná slova (BLUG 2008) a je i 

obdobně zpracovaná. Najdeme zde křížovky, doplňovačky, 

tajenky, osmisměrky i další cvičení určená pro starší školní věk 

(12-15 let).

Blumentrittová 



Český jazyk        

matematika       

prvouka 

Český jazyk 

Český jazyk

Český jazyk zábavně  pro 3. ročník 

Obsahuje   mluvnický materiál k procvičování a opakování 

pravopisných jevů učiva 3. roč. Vyjmenovaná slova ,slovní 

druhy, zájmena,číslovky,příslovce , předložky, spojky. 

Doplňovačky, opakování .

Blumentrittová,Bukáčková 

 Český jazyk souhrnně pro 4.ročník 

 Tajenky a doplňovačky pro 2.ročník
Zábavné procvičování matematiky, českého jazyka i prvouky s 

klíčem napomáhá soustředění a důslednosti. Obsahuje klíč.

Sklenářová 

Česky jazyk zábavně pro 2. ročník 
Brožura obsahuje rozmanitý mluvnický materiál k procvičování 

a opakování pravopisných jevů učiva 2.roč.     Procvičování 

písmen abecedy, slabiky, u-ú-ů,bě-pě-vě,předložky, souhlásky 

tvrdé a měkké, párové …... 

Blumentrittová, Bukáčková 

Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk

 Kontrolní diktáty pro 2. 3. 4. a 5. ročník 
Příručka obsahuje diktáty a pravopisná cvičení vhodná pro 

jednotlivé ročníky sloužící k opakování a procvičování učiva. 

Součástí publikace je také klíč ke cvičením. 

Sedláček, Hlaváčková , Blechová 

Opakování  učiva 5. roč. Stavba slova, zdvojené souhlásky 

,tvarosloví - pády,druhy slov,několikanásobný větný člen, 

skladebné dvojice , věty jednoduché a souvětí , přímá řeč ……

Sedláček , Hlváčková 

 Český jazyk souhrnně pro 4.ročník 
 Procvičení a opakování pravopisných jevů učiva 4. roč . Druhy 

vět,synonyma,druhy slov,podmět a přísudek , základní  

skladebné dvojice , přímá řeč…….

Sedláček , Hlaváčková 

 Český jazyk souhrnně  pro 5. ročník 



Český jazyk        

dysortografie              

Český jazyk        

dysortografie        

Český jazyk        

dysortografie

Český jazyk        

Pavučinka - Podstatná jména 

Volná řada monotematických souborů materiálů určených 

především dysortografikům a slabým žákům. Nabízí opětovné 

projítí základního mluvnického učiva.

Bičíková, Topil

Pavučinka - Přídavná jména  

Volná řada souborů materiálů určených především 

dysortografikům a slabým žákům. Nabízí opětovné projítí 

základního mluvnického učiva.

Bičíková 

Pavučinka - Pravopis 
Volná řada monotematických souborů materiálů určených 

především dysortografikům a slabým žákům. Nabízí opětovné 

projítí základního mluvnického učiva . Učivo podává velmi 

názornou formou. 

Bičíková 

Pavučinka - Vyjmenovaná slova 

Dysortografikům a slabým žákům. Nabízí opětovné projítí 

základního mluvnického učiva. Český jazyk        

dysortografie 

Opakování ČJ    

Dysgrafie 

dysortografie 

CD Škola hrou II
Pravopisná cvičení  zaměřená na gramatické jevy, ve kterých 

žáci nejčastěji chybují.Chybná odpověď je vždy 

vysvětlena.Stručný přehled pravidel k probírané látce. 

fi Matik 

základního mluvnického učiva.

Bičíková 

Psaní mě baví 
Diktáty a cvičení jsou určena pro žáky s dysortografií a 

dysgrafií. Mohou je používat i ti, kteří mají závažné obtíže v 

českém jazyce.Do 6. ročníku.

Zelinková 



PPP Ohradní 

Dyslexie             

dysortografie    

dysgrafie 

PPP Ohradní 
Koncentrace 

pozornosti 

PPP Ohradní 

Logické 

uvažování          

rozvoj 

inteligence   

Specifické poruchy učení

 Koncentrace pozornosti
Soubor pracovních listů je určen k nácviku a zlepšení 

koncentrace pozornosti u dětí (např. s diagnózou ADHD). Lze 

jej využívat pro děti přibližně od osmi let až po druhý stupeň 

ZŠ. Materiál využíván i dospělými např. s neurologickým 

postižením pozornosti.

Rezková Vlasta, Zelinková Olga, Tumpachová Lucie:

 Rozvoj inteligence - pro nadané děti
Pracovní listy jsou rozděleny do skupin podle typu nadání, 

které rozvíjejí - logické uvažování a práci se znaky, schopnosti 

verbální, neverbální i matematické, praktickou inteligenci. 

Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie:

 Cvičíme paměť

Soubor 51 pracovních listů pro nápravu dyslexie, 

dysortografie, dysgrafie je určen dětem od druhé do páté 

třídy. Obsahuje cvičení rozvíjející oblast sluchové analýzy a 

syntézy, jazykový cit...

 Černá Lenka, Tumpachová Lucie:

PPP Ohradní Paměť 

Opakování Čj    

3.ročník 

Řešením nejrůznějších úkolů se u dětí rozvíjejí tvůrčí 

schopnosti. Zábavnou formou si zde opakují vyjmenovaná 

slova, pravopis podstatných i přídavných jmen a určují slovní 

druhy. Knížka obsahuje k řešeným úkolům i klíč.

Sklenářová 

 Cvičíme paměť
Soubor 26 pracovních listů k nácviku krátkodobé paměti. Jsou 

určeny především pro děti školního věku, ale jdou snadno 

přizpůsobit i pro předškoláky a v neposlední řadě mohou být 

vhodnou pomůckou k procvičování paměti dospělých. 

Rezková Vlasta, Tumpachová Lucie:

 Křížovky, osmisměrky, doplňovačky



Opakování  Čj    

od 8 let  

Hry jazykové 

matematické  

pohybové 

Čtení             

Logické 

uvažování          

Rozvoj slovní 

zásoby 

 Zábavný pravopis 

Luštění s procvičováním párových souhlásek a vyjmenovaných 

slov. Knížka vede děti zábavnou formou        k procvičování 

párových souhlásek (b – p, d – t, ď – ť, h – ch, v – f, z – s, ž – š)   

Získají klíč k vyluštění tajenky, projdou bludištěm. 

Iva Nováková

Pospíšilová 

Kniha nabízí zajímavé rébusy, při jejichž řešení děti rozvíjejí 

myšlení, logické uvažování, fantazii a v neposlední řadě 

rozšiřují slovní zásobu. Spojením obrázku s písmeny a čtením 

percepčně náročného textu dochází k propojování funkcí pravé 

a levé mozkové hemisféry.

Buřičová 

Vyber si hru podle jména
 Zastoupeny jsou tu hry slovní a jazykové, matematické a 

logické, pohybové, výtvarné, dramatické, vědomostní a hry 

pro rozvíjení zručnosti.

Rébusy pro rozvoj myšlení 

Jazykové hry 

Jazykové hry 

Co se slovy všechno poví 

Buřičová 

Knížka jazykových her a rébusů, které podněcují dětskou 

jazykovou vynalézavost a tvořivost. Podporují také komunikaci 

a spolupráci mezi dětmi. Náměty lze využívat doma, ve škole, 

na táborech apod.

Hiršal,Grogorová 

Hádanky, hříčky nejen se slovíčky 
Kniha hádanek pro děti ve věku od 7 do 11 let se spoustou 

zajímavých úkolů, her a hádanek ve formě milých básniček s 

ilustračním obrázkem. Pomocí nich si malí čtenáři rozvíjejí 

nejen své znalosti, ale i tvořivost a jazykový cit.

Pospíšilová 



Určeno pro 1 - 5. 

ročník             

rámeček pro 

práci se soubory 

Rozšíření slovní 

zásoby Určeno 

pro předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

Rozvíjení 

jazykového citu. 

Určeno pro 

předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

Logico Piccolo  Soubor : Základní cvičení 1 

 ● Rozšiřování slovní zásoby ● Homonymie sloves ● Rýmy se 

slovesy ● Třídění slov do skupin podle koncovek ● Podstatná a 

přídavná jména ● Podstatná jména – homonyma ● Přídavná 

jména – slova opačného významu ● Používání uvedených 

pojmů ve vhodných situacích ● 

Muta bene 

Logico Piccolo  Soubor : Základní cvičení 2
● Rozvíjení sluchu a pozornosti ● Vnímání slabik ve slově ● 

Vnímání významu slov ● Vnímání obrázku jako symbolu slova 

● Rozeznávání samohlásek ● Pochopení významu předložek ● 

Rozvíjení řeči ● Řazení jednotlivých dějů v souvislé sdělení ● 

Rýmy s podstatnými jmény ● 

 Rámeček Logico Piccolo k souborům
Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. 

stupeň základní školy a speciální školy.

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 

16 karet.

Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů 

a jejich součástí je deset barevných knoflíků

Muta Bene 

Muta Bene 

 Určeno pro 

první ročník ZŠ *

Nácvk čtení       

Určeno pro 

první ročník ZŠ 

● Poznávání písmen P L M S A, p l m s a na začátku a uvnitř 

slov ● Poznávání písmen I O U V E v souvislosti s porozuměním 

významu slov ● Procvičování písmen ve slovech, poznávání 

slabik na začátku slova ● Poznávání písmen i o u v e na základě 

fonematického sluchu ● Porozumění obsahu čtených slov, 

skládání slov ze slabik ● Čtení krátkých a dlouhých samohlásek 

Muta Bene 

 Logico Piccolo  Soubor : Začínáme číst, část 2
 ● Čtení slov s porozuměním obsahu ● Čtení uzavřených a 

otevřených slabik, skládání slov z písmen ● Poznávání písmen 

B K Š Z J, b k š z j ● Nácvik syntézy, rozpoznávání podstatných 

jmen, větné skladby ● Čtení slov, rozpoznávání sloves v 

přítomném čase ● Doplňování slov a sloves do vět ● Poznávání 

písmen R r C c Č č ve slovech ●

Muta Bene 

Muta Bene 

Logico Piccolo  Soubor Začínáme číst, část 1



Čtení        

Určeno pro 

první ročník ZŠ 

Český jazyk 

Určeno pro třetí 

ročník ZŠ 

Český jazyk 

Určeno pro třetí 

ročník ZŠ 

 Logico Piccolo  Soubor : Začínáme číst, část 3
 Určeno pro první ročník ZŠ ● Poznávání písmen Ř G R F Ž, ř g r 

f ž ● Skládání slov z písmen ● Rozlišení slabik ● Doplňování 

slov do vět ● Písmeno Ch W, ch w ● Přiřazování slov 

souvisejících významem ● Písmena a hlásky ď, ť, ň ● 

Přiřazování vět k obrázku ● Čtení slabik dě, tě, ně ve slovech ● 

Čtení slov a vět s porozuměním obsahu ● 

Muta bene 

 Logico Piccolo  Soubor : Vyjmenovaná slova, část 1
Cíl tohoto souboru  je: 

přispět k tomu, aby děti nevnímaly seznamy vyjmenovaných 

slov po ‚b‘, ‚m‘ atd. jako báseň, kterou se mají naučit odříkat, 

ale podporovat zažití významu a obsahu těchto slov.

Muta Bene 

 Vyjmenovaná slova, část 2

V tomto dílu vysvětlujeme dětem, že k určitému zvuku [i] nebo 

spojení zvuků (slova), např. [vi:r], existují v některých 

případech různě psané podoby. A aby děti vybraly v dané 

situaci tu správnou podobu, je potřeba vnímat toto pravopisně 

„problematické“ slovo v kontextu. 

Muta Bene 

Čtení        

Určeno pro 

druhý až pátý 

ročník ZŠ

Čtení       Určeno 

pro druhý až 

pátý ročník ZŠ

Muta Bene 

 Čtení s pozoruměmím 2 - věty a texty 
 Doplňování předpon do textu ● Určování místa podle obrázku 

● Určování směru pohybu podle obrázku ● Určování 

protipohybů ● Doplňování slov do přísloví ● Vysvětlení rčení ● 

Doplňování veršů do básně ● Doplňování slov do básně ● 

Tvoření vět podle významu ● Spojování polovin věty ● 

Doplňování textů pohádek ● Vyřazování nepříslušných vět z 

Muta bene 

Muta Bene 

Čtení s porozuměním 1- slova ,věty 
 Doplňování slov do tabulky ● Nalezení slova stejného 

významu ● Přiřazování slov podle významu ● Vyřazování slova 

ze skupiny ● Nalezení významové souvislosti slov ● Nalezení 

společného kritéria slov ● 



Čtení       Určeno 

pro druhý až 

pátý ročník ZŠ

Čtení       Určeno 

pro druhý až 

pátý ročník ZŠ

Čtení        

Určeno pro 

čtvrtý a pátý 

ročník ZŠ

Čtení s porozuměním 3  - Texty a rozbor 
● Přiřazování obrázků k textu – porozumění větám v 

souvislosti celého textu ● Přiřazování obrázku k popisu – 

porozumění informacím ● Porozumění časové posloupnosti 

děje ● 

Muta Bene 

 Čtení s porozuměním 4
Čtení s porozuměním“ je proto sestaven tak, aby žákům 

pomohl co nejvíce  využít informace, objevit, pochopit a 

zhodnotit souvislosti, porozumět obsahu sdělení. Cvičení mají 

přesah do různých vzdělávacích oblastí a předmětů (prvouka, 

matematika, zeměpis, společenské vědy /.

Muta bene 

 Čtení s porozuměním  - Ústa plná bohů
Co nabízí tento soubor? ● Hlavně je to titul z řady "Čtení s 

porozuměním". Takže jde o pochopení přečteného. Texty 

nejsou jednoduché. Děti narazí na neznámá, občas i zastaralá 

slova, neobvyklá, podle zvláštních vzorů skloňovaná jména a 

neobvyklý slovosled...

Muta Bene 

Čtení 

Matematika 

 CD  Čítanka 
 - učit se  přemýšlet o přečteném,pamatovat si přečtené

- rozšíření slovní zásoby

- rozvíjení vyjadřovacích schopností

- procvičování gramatických jevů

Muta Bene 

Chytré dítě 

 První počítání 
Celostránkové barevné ilustrace napomáhají seznámení se 

základní řadou číslic, počtem jednotek i jednoduchým 

počítáním. Z hlediska obsahu i náročnosti je knížka vhodná i 

pro předškoláky.

Bukáčková 



Matematika

Matematika

Matematika

Číselná řada do 100
Pracovní listy Číselná řada do 100 jsou zaměřeny na numeraci 

Publikace je určena prvňákům k zábavnému procvičování, 

porovnávání čísel, sčítání a odčítání.

Kroužková vazba.

Blumentrittová

 Počítáme do 2O

 Počítáme do 1OO
V této publikaci děti pracují s desítkovou řadou, zábavnou 

formou si procvičují počítání zpaměti a řeší netradiční úkoly na 

sčítání, odčítání a dělení.

Kroužková vazba.

Blumentrittová

 Já počítám do 2O ,100,1 000
Názorné  sešity nakladatelství Nová Škola vhodné pro nácvik 

počítání v oboru do 20 ,100 ,1000

Matematika

Matematika

Matematika

Příklady na násobení, hraní s násobky, které děti doplňují do 

tabulek, řeší slovní úlohy a rovnice a písemně sečítají a 

odčítají.

Brožová ,Pólová

Bednářová 

Příklady, zajímavá cvičení, matematické hry spolu s ilustracemi 

jsou zásobníkem, který je vždy po ruce, když chceme s dětmi 

procvičovat a opakovat.Čísla do 20 - 100,slovní úlohy 

Brožová ,Pólová

 Matematika zábavně pro 3.roč.

Pracovní listy Číselná řada do 100 jsou zaměřeny na numeraci 

v oboru do 100; je možné je použít k pochopení a procvičování 

číslené řady.

Matematika zábavně pro 2.ročník



Matematika

Matematika

Matematika      

zrakové 

rozlišování        

orientace v 

prostoru ,čase  

předpočetní 

představy

Program je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších 

důvodů obtíže v matematice, vychází vstříc dětem, které 

potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou 

podporu. 

Dětem 1. až 3. ročníků ZŠ.

Arid 

Matematika souhrnně pro 4.ročník
Příklady na počítání do sta tisíc a milionu, dělení se zbytkem, 

počítání se závorkami, zlomky, převádění jednotek a řešení 

výpočtů z geometrie.

Brožová,Pólová

 Matematika souhrnně pro 5.ročník
Písemné dělení dvojciferným číslem, zlomky, desetinná čísla, 

převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. Výpočty 

obvodů a obsahů.

Brožová ,Pólová

 CD  Objevitel

CD Matik 3 - 5 

Matematika 

3.-5.roč. 

Tvary Orientace         

v prostoru 

Určeno pro 

předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

 Geometrie 1    Prostorové vnímání

● Rozlišování barev a geometrických tvarů ● Skládání tvarů ze 

čtverců, obdélníků a trojúhelníků ● Doplňování vzorů ● 

Orientace v rovině – vpravo, vlevo ● Horizontální a vertikální 

orientace v rovině ● Otáčení obrázků ● Pohyb ve čtvercové síti 

● Rozlišování polohy a velikosti geometrických tvarů.

Muta Bene 

CD Matik 3 - 5 
Program obsahuje ucelený okruh látky z matematiky pro 1. 

stupeň a je zaměřen na samostatné procvičování učiva. PC 

kontroluje, opraví ,napoví správné řešení a předvede správné 

řešení hry.Násobení, dělení, dvojciferná čísla , 

rovnice,jednotky ,délky ,čísla do milionu,geometrie,násobení 

desetinných čísel atd. Zařazeny jsou i matematické hry.

fi Matik 



Prostorová 

orientace 

Určeno pro 

první a druhý 

ročník ZŠ

Prostorová 

orientace           

představivost      

Od 3. ročníku ZŠ

Matematika 

Určeno pro 

předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

Muta Bene 

 Geometrie 3 Plochy - Tělesa- Perspektiva 
● Určování řezů těles ● Určování těles, která vzniknou 

otáčením rovinných obrazců  ● Určování těles, která vzniknou 

otáčením rovinných obrazců ● Přiřazování jednodušších a 

složitějších pozitivních a negativních profilů stavebnicových 

dílů ● Pohled z různých stran.

Muta Bene 

 Začínáme počítat – Čísla do 10   /  1.část 
● Určování nejmenšího a největšího čísla ve skupině ● 

Porovnávání čísel pomocí znaků >, <, = ● Rozklad čísla na 

součet dvou sčítanců ● Sčítání a odčítání v oboru do 10 ● 

Hledání stejného počtu ● Vztah mezi sčítá-ním a odčítáním ● 

Záměna menšitele a rozdílu ● Záměna pořadí sčítanců ● 

Nakupování – sčítání a odčítání v oboru do 10

 Geometrie 2 Představivost -Orientace - Pohyb 

● Orientace v kruhu – nalevo od, napravo od, mezi ● Orientace 

v prostoru v závislosti na pozici pozorovatele ● Určování 

polohy na mapě se čtvercovou sítí ● Orientace v plánu ● 

Orientace v tabulce – nahoru, dolů, doleva, doprava ● Skládání 

čtverců ze dvou částí ● Skládání obdélníků ze dvou částí ● 

Muta Bene 

Matematika 

Určeno pro 

předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

Matematika 

Určeno pro 

předškolní 

stupeň MŠ a 

první ročník ZŠ

Muta Bene 

 Začínáme počítat – Čísla do 10  /  2.část 
● Rozlišování a počítání ● Počítání krychlí v různých 

seskupeních ● Desítková soustava ● Čísla kolem nás ● Čárky, 

číslovka, číslo ● Rozeznávání číslic ● Neúplná číselná řada ● 

Předcházející / následující číslo ● Úseky číselné řady ● 

Porovnávání čísel ● Číselné diagramy ● Doplňování číselných 

řad ● Peněžní částky .

Muta Bene 

 Začínáme počítat – Čísla do 20  /  1.část 
 Pohyb ve čtvercové síti ● Tabulky s různým řazením čísel ● 

Doplňování počtu ● Rozklad čísel ● Dvojnásobek ● Dělení na 

polovinu ● Sudá a lichá čísla ● Určení celku z jeho poloviny ● 

Určení celku z jeho dvojnásobku ● Číselné osy se stupnicí po 

jedné ● Číselné hádanky

Muta Bene 



Matematika 

Určeno pro 

první a druhý 

ročník ZŠ 

Matematika 

Určeno pro 

druhý ročník ZŠ

Matematika 

Určeno pro 

druhý ročník ZŠ

Začínáme počítat – Čísla do 100  Násobení - dělení 
 Užití násobení při řešení reálných situací – finanční částky ● 

Znázorňování násobení pomocí bodového schématu, 

souvislost se sčítáním ● Záměna pořadí činitelů  ● 

Znázorňování násobení pomocí čtvercového schématu  ● 

Znázorňování násobení pomocí krychlového schématu .Dělení 

●

Muta Bene 

 Začínáme počítat – Čísla do 100  /1. část 

● Znázorňování čísel ● Desítky a jednotky ● Čísla ve stovkové 

tabulce ● Výřezy ze stovkové tabulky ● Počítání po pěti ● 

Pohyb ve stovkové tabulce ● Sčítání desítek a jednotek ● 

Číselné osy ● Desítky sousedící s číslem

● 16 karet

Muta Bene 

 Začínáme počítat – Čísla do 100 /2.část 

● Neúplná číselná řada ● Číselné pravidelnosti ● Uspořádání 

čísel ve stovkové tabulce ● Číslo o jednotku menší/větší ● Číslo 

o desítku menší/větší ● Rozklad čísla na desítky a jednotky ● 

Číselné modely ● Znázorňování a zápis čísel ● Zápis čísel 

číslovkami ● Porovnávání čísel pomocí znaků <, >, = ● 

Muta Bene 

Matematika 

Určeno pro 

druhý až pátý 

ročník ZŠ

Angličtina 

určeno pro  

3. a 4. roč. ZŠ

Early Bird – Me and my family 
 Doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména, slovesa) ● 

Doplňování jmen ● Přídavná jména: antonyma, stupňování ● 

Vyjádření času ● Určení denní doby podle činnosti ● 

Přiřazování věta – obrázek ● Pojmenovávání příbuzenských 

vztahů ● Doplňování předložek ● Doplňování přídavných jmen 

označujících barvy 
Muta bene 

Muta Bene 

 Matematika – Zlomky

Zlomek jako část obrazce ● Dělíme úsečky – vyjádření části 

úsečky pomocí zlomku ● Rovnost zlomků ● Jeden obrázek – 

dva zlomky – vyjádření části obrazce pomocí dvou zlomků ● 

Dělíme čokoládu – vyjádření části čokolády počtem kostiček ● 

Měříme čas – vyjádření části hodiny v minutách ●

Muta Bene 



Angličtina 

určeno pro  

3. a 4. roč. ZŠ

Angličtina 

určeno pro  

3. a 4. roč. ZŠ

Angličtina     

určeno pro 3. 

a 4. ročník ZŠ 

Pracovní listy

● Metodické pokyny

● Písničky

● Básničky

● Hry

● Testy, domácí úkoly

Muta bene 

Early Bird – At school
● Doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména označující 

barvy, číslovky do 10, slovesa) ● Přiřazování obrázků k větám 

(předložky, činnosti) ● Doplňování činností ● Počítání 

matematických příkladů ● Přiřazování vět k obrázkům (rozvrh 

hodin, činnosti) ● Odpovědi na texty s hádankou

Muta Bene 

Pracovní listy  k souboru At school             

● Metodické pokyny● Testy, domácí úkoly

● Rozšiřují soubor karet

● Vše připraveno pro kopírování

● Písničky, básničky ,hry 
a 4. ročník ZŠ 

Angličtina 

určeno pro  

3. a 4. roč. 

Angličtina 

určeno pro  

3. a 4. roč.

Pracovní listy  k souboru  My town            

● Metodické pokyny● Testy, domácí úkoly

● Rozšiřují soubor karet

● Vše připraveno pro kopírování

● Písničky, básničky ,hry 

Muta bene 

Muta bene 

Early Bird – My town
● Doplňování vět (podstatná jména, pořadová čísla) ● 

Přiřazování věta – obrázek (určování místa, profese) ● Tvoření 

vět ze třech částí (předložky, podstatná jména) ● Přiřazování 

titulů k dětským knihám ● Slovní zásoba z oblastí: in town, in 

the street, vehicles, shops, shopping, jobs, buildings

Muta Bene 



Angličtina  3.-

5. ročník 

Angličtina  

I. díl: 

Pravopis

II. díl: 

Hláskosloví

III. díl: 

Tvoření slov a 

 Interaktivní učebnice  českého jazyka 
Použití při reedukaci specifických poruch učení (např. v rámci 

dysklubů apod.)

na 1. stupni základních škol jako součást výuky českého jazyka 

(jazykové výchovy)na 2. stupni základních škol u žáků, kteří 

nemají potřebné znalosti nebo jistotu v aplikaci gramatických 

pravidel,při výuce cizinců , žáků nadaných... 
Jucovičová /Randáková 

Zábavná angličtina 
Publikace je vhodným doplňkem ke každé učebnici angličtiny 

pro 3 - 5 . roč. Slovíčka se mnohokrát opakují  zábavným  

způsobem v hrových cvičeních.Knížka  pomáhá  dětem lépe 

uchopit  rozdílnou grafickou a zvukovou podobou řeči.  

Svárovská,Ptáčková

Loto s angličtinou 
Prospěšná hra s 90 ti anglickými slovíčky s výslovností     a s 

obrázky - okruhy : oblékání, pokoj, kuchyň, koupelna,domácí 

zvířata,doprava .Zpestřete si výuku zábavnou hrou.

Blug 

Český jazyk   

dysortogra-

fie

Český jazyk 

Celý soubor je zpracován do 10 metodických celků (hodin) tak, 

aby se mohl využívat i při skupinové nápravě dysortografie ve 

školách, v poradnách a centrech.

Ke každému učivu jsou v souboru zpracovány základní 

přehledné mluvnické tabulky. 

Jucovičová /Randáková 

 Měkké nebo tvrdé? Kufřík 1. pomoci v českém jazyce 
Nevíš jaké i,y doplnit? Nevíš jaké gramatické  pravidlo máš 

použít ? Hádáš, děláš často chyby, jsi bezradný/á/? Nauč se při 

zdůvodňování pravopisu i/y postupovat tak , jak Ti ukazuje 

Kufřík 1. pomoci v českém jazyce . Vylučovací metoda Tě 

dovede ke správnému pravidlu.

Jucovičová                                                                                          

Jirušková 

Dysortografické tabulky 



Český jazyk 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Jucovičová/Žáčková 

Máte neklidné a nesoustředěné dítě?
Metody práce s dětmi s LMD/ADHD,ADD/ především pro 

rodiče a vychovatele,                                               Vysvětlení 

pojmů, hlavní výchovné zásady,charakteristické projevy a 

možnosti ovlivnění,poruchy motoriky, aktivity, 

řeči,chování,koncentrace ,paměti. 

Jucovičová/Žáčková 

 Interaktivní hmatové pomůcky 

Gramatická reliefní  pravidla si děti mohou doslova ohmatat, 

přehledy si mohou tvůrčím způsobem dotvořit , vybarvit, 

pojmenovat, dopisovat , použít pastelky, fixy atd. Reliéfní 

pomůcka pomůže zpřehlednit  českou gramatiku  při 

skupinové i individuální práci.  

Jucovičová 

 Máte neklidné a nesoustředěné dítě ?
Především pro učitele a vychovatele .                    Rozšířené 

vydání . Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou 

/ADHD/, syndrom poruchy pozornosti /ADD/. Publikace je 

zaměřená na řešení problémových situací ve škole, na vhodné 

způsoby komunikace ,ale  i na kariérové poradenství. 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

 Smyslové vnímání
/Metody reedukace specifických poruch učení /                    

Reedukační cvičení zrakového vnímání, nácvik pravolevé 

orientace , zrakového rozlišování, nácvik zrakové analýzy a 

syntézy, zrakové paměti, reedukační cvičení sluchového 

vnímání, nácvik sluchové orientace, vnímání rytmu, nácvik 

sluchové analýzy a syntézy, sluchové paměti. 
Jucovičová/Žáčková 

Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU pro 1.stupeň
Konkrétní možnosti hodnocení a tolerance dětí s SPU, 

diktáty,psaní, opis , přepis, čtení, cizí jazyk, matematika, 

ostatní předměty, nesprávné postoje k hodnocení, klasifikace 

a tolerance dětí s SPU, dokumenty upravující přístup k žákům , 

doporučená literatura.

Jucovičová/Žáčková 

Jucovičová/Žáčková 



Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Rádci pro 

rodiče  a 

učitele 

Jucovičová/Žáčková 

 Dyslexie 
Počáteční čtení, běžné obtíže ve čtení a dyslexie, 

projevy,metody výuky čtení,reedukace ,  osvojování si písmen, 

spojování do slabik, slov, čtení textu, tempo čtení , 

porozumění čtenému ,co prožívá dítě s dyslexií , individuální 

péče o dítě, čtení pro život.

Jucovičová/Žáčková 

 Dysgrafie 
nebo psací stroj, když se mu ve škole děti posmívají a učitelé je 

mohou neprávem považovat za neschopné nebo i líné. Brožura 

podává základní informace o dysgrafii společně s hlavními 

zásadami reedukace.

Jucovičová/Žáčková 

 Dysortografie 
Metody reedukace specifických poruch učení                         

Dysortografie a její projevy, předškolní příprava jako prevence 

obtíží, zásady reedukace, postupy. Co prožívá dítě s 

dysortografií, individuální péče, počítačové programy pro tyto 

děti .

výuková 

pomůcka 

podpora 

grafomoriky 

Držáčky 

Jucovičová/Žáčková 

 Čtecí okénko - dyslektická šablona 
Pomůcka s výřezy pro nácvik čtení - zelená 

 Pera, tužky, držáčky pro správný  pravý i levý úchop



Rádci        pro 

rodiče     

učitele  

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Jucovičová 

Zelinková 

Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU 

dlouhodobě prakticky  zabývají, charakterizují 3 nejčastější 

poruchy - dyslexii, dysgrafii, dysortografii, věnují se metodám 

nápravy a kompenzace obtíží , zrakovému a sluchovému 

vnímání. Nabízí jak pomoci dítěti . 

Reedukace specifických poruch učení

Hry pro pravo-levou orientaci 
Určeno dětem předškolního a mladšího školního věku (od 3 let 

do 8 let) a jejich rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům 

…

Janečková 

Poruchy učení 

V rozšířeném již desátem  vydání autorka  podává komplexní 

přehled o nejčastějších spec. poruchách učení.  Doplnila další 

aktuální témata - výuka cizích jazyků, studium na dalších 

stupních škol...Pro rodiče, studenty pedagogiky ,učitele všech 

typů škol, pro poradenská zařízení.

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Zelinková 

Jak pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami

Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, 

která postihuje operace s čísly, matematické představy, 

prostorové představy apod. 

Rok ve školní družině

Dyskalkulie

Ve školní družině se uskutečňují zájmové a odpočinkové 

činnosti a také příprava na vyučování, která by měla probíhat 

nenásilnou a zábavnou formou.

Holejšovská 

Hendrik



Rádci        pro 

rodiče     

Rádci        pro 

rodiče

Rádci        pro 

rodiče

Co, kdy a jak ve výchově dětí 
Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na 

školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a 

úzkost dětí.

Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: "Kdy je při 

výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?" Ve svém 

výkladu srozumitelně...
Matějček 

Dost dobří rodiče
V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí 

rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na 

otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe 

vychovával své dítě? Autorky vycházejí ze zkušeností 

dospělých, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli potížím s...

Lacinová 

Máte neklidné dítě ? 
Je vaše dítě náladové, panovačné, umíněné a nezvladatelné?

Musí být stále středem pozornosti? Je neurvalé k ostatním 

dětem? Nelze ho přimět na chvíli ke klidu? Je popudlivé pro nic 

za nic? Nevydrží u žádné činnosti? 

Laniado, Nessia

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka.

Pedagogům i rodičům, kteří se setkávají s problémovým 

chováním dětí, je určena publikace popisující projevy dětského 

chování, které mohou (ale nemusejí) být signálem vážnější 

poruchy

Train

Vágnerová

Nejčastější poruchy chování

Laniado, Nessia

Minimalizace šikany 
Publikace si klade za cíl podat rodičům informace o 

problematice šikanování mezi dětmi školního věku. Zaměřuje 

se zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním 

kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci       mezi dětmi i 

dospělými.



Rádci        pro 

rodiče     

učitele 

Rádci        pro 

rodiče     

Řešení 

různých 

situací 

určeno 

dětem  

Poruchy pozornosti a hyperaktivita
Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem 

ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. 

Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a 

často ohrožuje jejich zařazení . Kniha je přehledem nových 

poznatků .

Munden,Alison,Arcelus ,Jon

Překonávání konfliktů v rodině
V každodenním rodinném životě a během vývoje rodiny 

dochází občas nebo i často k nedorozuměním, hádkám a 

střetům. Někdo je tváří v tvář těm druhým odzbrojen, někdo 

reaguje prudce, křičí... napětí vzrůstá. Jak společně lépe žít a 

jak spolu dobře vycházet?

Příběhy , které léčí 

Kniha příběhů s prvky pohádky a bajky, které mají 

terapeutické poslání. Každý z nich je fantazijním obrazem 

situací a problémů podobných těm, které může prožívat dítě. 

Příběh postupně nabízí nový pohled na složitou situaci, v níž se 

dítě nachází (nové prostředí ve škole, pobyt v nemocnici /

Molicka 

Trélaün

Určeno 

dětem i 

dospělým 

Rádci        pro 

rodiče 

Jednání rodičů, kteří neumějí říkat svým potomkům ne, přináší 

dětem ztrátu záchytných bodů a rozhodně nepřispívá k dobré 

výchově. Příručka Rodiče, nebojte se říkat ne je určena otcům 

a matkám, kteří si kladou otázky týkající se určování hranic 

.Užívání a výběr trestů.

Delaroche 

Když Dinosaurům někdo umře
Když někdo z rodiny umře , život se změní. Jak nám je?Jak se 

rozloučit, co je po smrti? Odkud začít a jak si s dětmi povídat o 

nelehkých situacích….Malá knížka o velkých starostech pro 

malé i velké o tabuizované oblasti -  o umírání. 

L. Krasny Brown/M.Brown 

Rodiče , nebojte se říkat  NE

Molicka 



Kolektivní hry 

Sexuální 

výchova         

od 9ti let 

Konečně to chápu 
 „Děti mívají spousty otázek a chtějí vždy všechno vědět zcela 

přesně. Občas to pro rodiče nebývá snadné. Zvláště tehdy, 

když se jich začnou vyptávat, proč holky vypadají jinak než 

kluci, nebo kde se vlastně berou děti.“

Muta bene 

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Prevence problémů s agresivitou, pasivitou a závislostí. Kniha 

je bohatým zásobníkem informací, her a metod, které mohou 

účinně pomáhat při vytváření zdravé osobnosti dětí. Zlepšují 

komunikaci,vztahy ve skupině .

Šimanovský /Šimanovská 


