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Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte! 

(Jiří Žáček) 

Kniha je nejlepším přítelem. 

Jsme knihami spojeni s duchem 

všech národu a dob. 

(Tomáš Garrigue Masaryk) 

Kniha je kapesní zahrádka. 

(Arabské přísloví) 

Pohádky jsou více než pravdivé – ne proto, že nám říkají, 

 že existují draci, ale protože nám říkají, že draky můžeme 

porazit…  

(Neil Gaiman) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivuu6agezcAhVQzqQKHXZOCDwQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/49980161/stock-illustration-cartoon-old-book.html&psig=AOvVaw3bvgVcktzN3KmsVNn4Igmy&ust=1534317757309426
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn-PK2gezcAhUQsKQKHbyzCREQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/46953485/stock-illustration-cartoon-old-book.html&psig=AOvVaw3bvgVcktzN3KmsVNn4Igmy&ust=1534317757309426
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOlabigezcAhVJyqQKHXxLA-wQjRx6BAgBEAU&url=http://508518.info/blog/sector-recenzia-kn%C3%ADh&psig=AOvVaw0Aw5qGabe0-b-P-HEklwB8&ust=1534317898919903
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM_P_5guzcAhUEMuwKHSevDQoQjRx6BAgBEAU&url=http://kapustnak.blogspot.com/2013/05/knizni-retezovka.html&psig=AOvVaw0Aw5qGabe0-b-P-HEklwB8&ust=1534317898919903


Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 
 

 

 

Milí rodiče, prarodiče a všichni ostatní přátelé naší 

mateřské školy, 

nezáleží na tom, zda jste náruživými čtenáři či s knihou trávíte čas pouze sporadicky. 

Každý z nás má pravděpodobně svůj oblíbený žánr, oblíbeného autora i rychlost četby. 

A určitě máme pár svých „top“ knížek, které si doma chráníme jako oko v hlavě a zároveň je 

rádi doporučujeme, a když jsme odvážní a kamarádští ☺, tak i zapůjčujeme svým přátelům. 

 

My, v naší mateřské škole, máme takových knih, o které bychom se s Vámi chtěli podělit, 

opravdu hodně. 

Týkají se dětí, rodičů, pedagogů, komunikace, podpory rozvoje těla i ducha… 

 

Prostě spousta témat, která jsou důležitá nejen v předškolním období, ale vlastně celý život. 

 

Vždyť i Robert Fulghum napsal knihu, která se stala bestselerem, s názvem: 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské 

školce“. 

 
 

 

 

Milí rodiče, prarodiče, přátelé, 
 

nabízíme Vám možnost zapůjčení odborných publikací zde uvedených k Vám domů. 

Můžete se uvelebit tam, kde je Vám s knížkou nejpříjemněji a začíst se. 

 

Půjčovné je bezplatné. 

Základní pravidla pro zapůjčení jsou stanovena na následující straně. 
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PĚT ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL 

 PRO ZAPŮJČENÍ KNIHY: 
 

 

 

1. Kniha je Vám zapůjčena proti podpisu. U asistentky ředitelky MŠ paní Jitky 

Severinové nebo připravena do třídy a předána proti Vašemu podpisu paní učitelkou. 

 

 

2. Kniha je Vám zapůjčena na dobu určitou. V trvání maximálně dva týdny.  

 

 

3. Kniha je Vámi vždy vracena nepoškozená. Při poškození knihy je osoba, 

která si knihu vypůjčila, povinna zakoupit nový, stejný titul, na své náklady a neprodleně jej 

odevzdat v kanceláři ředitelky MŠ. 

 

 

4. Kniha je zapůjčena pouze Vám, kdo jste její převzetí potvrdil 

svým podpisem. Není povolené půjčovat ji dalším osobám. 

 

 

5. Kniha je Váš a náš společný přítel. Věříme, že knihy a přátele neztrácíme. 

V případě ztráty knihy platí totéž pravidlo, jako při jejím poškození. Tedy zakoupení nového 

stejného titulu.  
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ANOTACE 

 A PŘEBALY 

 KE KNIHÁM 
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DÍTĚ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

Kniha je určena rodičům, kteří pečují nebo začínají pečovat o dítě se speciálními 

potřebami. Je vhodná i pro učitele a vychovatele těchto dětí. Autorka uvádí rady 

psychologů, odborníků a osobní zkušenosti rodičů děti se zdravotním postižením. 

Kapitoly z publikace nabízí, jak zvládnout reakce na zprávu o postižení, jak mluvit o 

nové situaci s dítětem a jeho okolí, jak zvládnout rodinný život a mnoho dalších 

užitečných rad.  

IČ:229 

 

 

 

RODIČE A DĚTI 

Tato kniha slavného dětského psychologa prof. Z. Matějčka patří ke klasice. V téměř 

stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí nově narozeného 

človíčka až za práh jeho dospělosti, se autor zastavuje u problémů, s nimiž se setkává 

každá rodina. Kniha je určena především mladým rodičům, prarodičům i vychovatelům, 

pedagogům a koneckonců všem, kteří chtějí prostřednictvím dětského světa porozumět 

světu a životu vůbec. 

 IČ: 904 

 

 

 

RODIČE A DĚTI 

 
Tato kniha slavného dětského psychologa prof. Z. Matějčka patří ke klasice. V téměř 

stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí nově narozeného 

človíčka až za práh jeho dospělosti, se autor zastavuje u problémů, s nimiž se setkává 

každá rodina. Kniha je určena především mladým rodičům, prarodičům i 

vychovatelům, pedagogům a koneckonců všem, kteří chtějí prostřednictvím dětského 

světa porozumět světu a životu vůbec. 

 IČ: 367 
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JAK A PROČ NÁS TRÁPÍ DĚTI 

 Kniha se zabývá řešením konfliktních vztahů mezi rodiči a dětmi. 

soukromá J. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍBĚHY Z MĚSÍČNÍ HOUPAČKY 

Poetické příběhy s barevnými ilustracemi jsou psány podle metody autogenního 

tréninku prof. J. H. Schultze, která akcentuje fantazii, uvolnění a meditaci jako 

vyrovnání často jednostranně racionálně zaměřenému životu. Tento trénink pozitivně 

působí na psychosomatické poruchy, na stres, odlehčuje vegetativní nervový systém, 

pomáhá regeneraci organismu a podporuje jeho imunitu. Kniha je určena rodičům dětí 

od 4 let, učitelkám, dětským psychologům. 

 IČ: 432 

 

 

 

NADANÉ DÍTĚ – JAK MU POMOCI KE ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHU 

Nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání 

můžou být okolím nesprávně interpretovány a přinášet jim tak trápení, nepochopení a 

problémy jak doma, tak ve škole. Intelekt, paměť, vnímavost, citlivost i zvídavost 

nadaných dětí bývají od útlého věku fenomenální, v některých oblastech může být ale 

vývoj naopak nerovnoměrný až opožděný. Tato kniha umožňuje rodičům a učitelům 

těchto dětí přinést pochopení, porozumění a bezvýhradné přijetí těchto dětí. Nabízí jim 

praktická doporučení pro výchovu i konkrétní cvičení, techniky a metody vzdělávání a 

to s jediným cílem, aby byly nadané děti šťastné.  

IČ: 804 
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ŽIVOT S VYSOKOU INTELIGENCÍ 

Vysoká inteligence je v povědomí lidí automaticky spojovaná s úspěchem a skvělým 

životem. Málokoho napadne, že by to mohlo být přesně naopak, a že spousta nadaných 

lidí, může prožít nenaplněný život plný utrpení, problémů, nepochopení, odmítání a 

předstírání. Vysoká inteligence může také znamenat velké pochybování, nedostatek 

sebedůvěry, vysokou citlivost a zranitelnost, pocit osamělosti a odlišnosti. Velmi 

chytří lidé často mívají pocit, jako by byli z jiné planety. Knihu napsala zkušená 

koučka a terapeutka, která má s problematikou vlastní osobní zkušenost. 

IČ: 803 

 

NADANÉ DÍTE A ROZVOJ JEHO SCHOPNOSTÍ 

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní 

motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba 

spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty 

se projevují větší vzdorovitostí, která je častější u chlapců, nebo mohou zůstat navenek 

skryty, jako tomu bývá spíše u dívek, a projeví se utajenými záchvaty pláče, uzavřeností, 

případně zdravotními potížemi. Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu, a 

pokud jim něco nejde, nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. Rozpor 

mezi představou konečného výsledku a jejich neschopností ho dosáhnout je přivádí k 

zoufalství. Odmítají další pokusy, někdy propadají afektivním záchvatům. 

Teoretická část této knihy pojednává o charakteristikách mimořádně nadaného dítěte, o jeho výchově a o 

možnostech vzdělávání v rámci našeho školského systému. Praktická část obsahuje testy na rozvoj 

jednotlivých druhů nadání - na logické myšlení, práci s písmeny a slovy, prostorové vnímání, matematické 

schopnosti či kritické myšlení. Úlohy jsou připraveny pro děti od 8 do 14 let, ověřit si své schopnosti mohou 

i ti mladší nebo dospělí.  

IČ: 1054 

 

 

NAJDĚTE SI SVÉHO MARŤANA 

Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom naprosto srozumitelně, 

autor si s pomyslným čtenářem vlastně povídá. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy 

z oblasti sebepoznání, mezilidských vztahů a výchovy malých dětí. Dozvíte se 

informace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete k tomu, abyste 

mohli vést spokojený život. Text v knize je silný a místy až naléhavý a zejména vás 

zaujme to, s jakým citem Marek Herman popisuje svět malých dětí.  

 

IČ: 895 

 

 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 
 

 

MYŠLENKOVÉ MAPY PRO DĚTI 

Ovládnout paměť může být zábavné a jednoduché, když víte jak na to! Myšlenkové 

mapy pro děti světově uznávaného autora T. Buzana navedou každého mladého 

čtenáře na cestu snadného a zábavného učení, představivosti a kreativity. Názorně 

ukážou, jak se hravou formou poprat s těžkými paměťovými úkoly, plně se 

koncentrovat na studium a přitom se nenudit. Průlomová kniha, která kombinuje 

učební nástroje a triky pro lepší zapamatování učiva, čísel, úkolů, příběhů, 

divadelního textu… prostě čehokoliv. 

IČ: 772 

 

MYŠLENKOVÉ MAPY PRO DĚTI – EFEKTIVNÍ UČENÍ 

Základy vzdělání tvoří nejen čtení, psaní a počítání, ale i čtvrtá dovednost – opakování. 

Otravují vás rodiče s učením a zkouškami? Učitelé to dělají také a dokážou vám 

opravdu zamotat hlavu. Naše mozky však milují barvy, vzrušení, různorodost, energii, 

pohyb – všechno, co černobílé řádky poznámek pro opakování nenabízejí. Zkuste tedy 

použít myšlenkové mapy, díky kterým bude učení tisíckrát zajímavější a nekonečně 

snazší. 

IČ: 902 

 

 

 

 

DĚTI A EMOCE 

Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak 

jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou 

rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i 

naše děti setkáváme. Příběhy doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a 

dalším aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských a 

základních školách. Knihu doplňuje CD se zhudebněnými texty pro společné 

zpívání. 

IČ: 905 
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DÍTĚ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – CO BY MĚLI RODIČE ZNÁT, 

UČITELÉ RESPEKTOVAT A ROZVÍJET 

Kniha systematicky popisuje specifika rozvoje a výchovy dětí do 6 let v rodině a 

vzdělávání v mateřských školách. Věnuje se mimo jiné těmto otázkám: • adaptace 

dítěte při vstupu do mateřské školy • možnosti pro rodiče, jak se aktivně vyrovnat se 

změnami spojenými s nástupem dítěte do mateřské školy • připravenost dítěte na 

základní školu • komplexní analýza běžných mateřských škol • základní směřování 

alternativních programů. Kromě učitelů MŠ a rodičů předškolních dětí je publikace 

určena i studentům pedagogických oborů, sociálním pracovníkům a všem, kteří pracují 

s dětmi.  

IČ: 901 

 

 

 

 

CO DĚTI NEJVÍC POTŘEBUJÍ 

Co malé děti nejvíce potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad 

různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zároveň - 

mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, 

často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa Z. Matějčka 

probírají potřeby dětí a úkoly rodičů, vychovatelů a psychologů. 

IČ: 903 

 

CO DĚTI NEJVÍC POTŘEBUJÍ 

Co malé děti nejvíce potřebují? To je otázka, která předznamenává celou řadu úvah nad 

různými tématy ze světa vědy o dětské duši. Odpověď je složitá i jednoduchá zároveň - 

mnoho věcí, ale snad nejvíce jistotu ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Poutavá, 

často velmi osobní a hluboká zamyšlení známého dětského psychologa Z. Matějčka 

probírají potřeby dětí a úkoly rodičů, vychovatelů a psychologů. 

 soukromá J. R 
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CO, KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DĚTÍ 

Prof. Matějček se zabývá otázkou, co je nutné ve výchově dětí nepromeškat, kdy je 

na co vhodná doba. Srozumitelně spojuje teoretické i praktické zkušenosti vlastní i 

dalších odborníků. Nastiňuje témata -  kritické periody vývoje, těhotenství, první 

chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a 

úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a 

všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech. 

   IČ:894 

  

 

 

 CO, KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DĚTÍ 

Prof. Matějček se zabývá otázkou, co je nutné ve výchově dětí nepromeškat, kdy je 

na co vhodná doba. Srozumitelně spojuje teoretické i praktické zkušenosti vlastní i 

dalších odborníků. Nastiňuje témata -  kritické periody vývoje, těhotenství, první 

chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a 

úzkost dětí. Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a 

všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech 

soukromá J.R. 

 

 

NADANÉ DĚTI A JEJICH ROZVOJ 
 

Jaké jsou optimální podmínky rozvoje dětského potenciálu k učení? Jak dostatečně 

uspokojit vzdělávací potřeby nadaných dětí? Jak dále rozvíjet jejich schopnosti a 

motivaci? Nad tím se zamýšlí tato odborná publikace, kterou jistě ocení rodiče, 

pedagogové, psychologové i studenti pedagogických oborů. Nadání je obvykle 

považováno za stabilní rys osobnosti, který je možno objektivně zjišťovat a jehož 

úroveň předurčuje budoucí profesní a studijní výsledky. 

IČ: 758 
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VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU 

Cílem autorů je nejen nabídnout shrnutí všech dostupných poznatků, ale také 

poskytnout vhodný a ověřený nástroj, který je možné obratem použít pro vyhledávání 

nadaných předškoláků. Je tedy přínosem nejen pro teorii, ale i pro praxi. Řečeno v 

duchu motta knihy: poslouží jako asistence na cestě od daru přírody k naplnění osudu 

nadání našich dětí. Publikace je určena odborníkům v oblasti pedagogiky a 

psychologie, studentům těchto oborů, učitelům v mateřských školách i rodičům dětí, 

které projevují známky nadání. 

IČ: 764 

 

 

 

PROJEVY DĚTSKÉ ZVÍDAVOSTI 

Co jiného může být pro naši společnost užitečnější než samostatně kriticky uvažující, 

pozitivně smýšlející, osobnostně a morálně zralí lidé, kteří (si) umějí klást ty správné 

otázky? Od tohoto okamžiku, kdy si člověk zakotví zkušenost s kladením otázek, se 

stávají trvalou strukturou v kognitivním aparátu, neodmyslitelnou součástí verbálních 

projevů jedince, jeho myšlenkových procesů i celé mezilidské komunikace. Publikace 

odpovídá na otázky vztahující se k informačnímu chování dětí od předškolního věku 

až do dospívání. 

IČ: 760 

 

 

 

 

 

 

 

JAK MÍT ÚSPĚŠNÉ DÍTĚ 

Autor ve své nové knize pátrá po skutečných důvodech úspěchu. Jak je možné, že dítě 

pocházející z problémové a chudé rodiny může být v životě úspěšnější než dítě plně 

zajištěné a podporované? Co bychom v našich dětech měli povzbudit a rozvíjet? Je 

charakter důležitější než znalosti? A dá se na něm pracovat? Autor si klade provokativní 

otázky a brilantně na ně odpovídá, za pomoci nejnovějších vědeckých, a především 

psychologických poznatků. Do publikace vložil množství příkladů z praxe – příběhy dětí 

a rodin, ke kterým se opakovaně vracel po několik let.  

IČ: 770 
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NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ 

Pedagogům i rodičům, kteří se setkávají s problémovým chováním dětí, je určena tato 

publikace. Druhá část knihy je přehledem nejčastějších duševních poruch objevujících 

se v dětském věku. Probírá okruh poruch spojený s ADHD, poruchy vztahů, 

komunikace, úzkostné poruchy, strachy, deprese, poruchy spojené s užíváním 

návykových látek apod. V závěrečné části rodiče a vychovatelé naleznou informace, jak 

mohou dětem s problémovým chováním pomoci sami a jaké metody léčení mohou užít 

odborníci. 

soukromá J. R. 

  

NECHTE LEVÁKY DRÁPAT 

setodika levorukého psaní, kreslení a malování.  

soukromá J. R. 

 

 

 

  

 

 

VAŠE DÍTĚ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET 

Publikace sleduje vývoj dítěte od 3 let až do šesti let. V každé z kapitol, zaměřené na 

konkrétní věkové období, se autorka věnuje vývoji osobnosti, fyzickému, jazykovému 

vývoji, sociabilitě, hrám a hračkám, jídlu, psychologickým a výchovným otázkám a 

uvádí mnoho praktických rad (spánek, vyprávění pohádek a příprava na čtení, kresba, 

dětské otázky "proč", problémy s oddělením od rodičů, nemoci, příprava na školu aj.). 

Kniha je plná všech důležitých informací, které potřebují rodiče znát.  

soukromá J.R. 

 

 

JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ DO 1. TŘÍDY 

Cílem předškolní přípravy není dítě předem naučit číst a psát, „aby mu to pak ve škole 

pěkně šlo“, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které 

umožní, aby dítě bylo ve správný čas při výuce čtení, psaní a počítání úspěšné. Projděte 

tedy společně s touto knihou jednu po druhé nejdůležitější schopnosti, které do značné 

míry ovlivňují úspěšný start v první třídě. 

soukromá J. R. 
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MALÝ TYRAN 

Čím dál více rodičů je bezradných, přesto že se snažili své dítě vychovávat co nejlépe, 

vyklubali se z nich malí tyrani. V publikaci známá dětská psycholožka J. Prekopová 

vysvětluje, kolik opory a jaké hranice děti potřebují, aby jejich vývin probíhal hladce a 

bez poruch. Autorka také upozorňuje, jaký typ rodičů je náchylnější na výchovu „malého 

tyrana“, v kterém období výchovy se dopouštějí nejvíce chyb. Díky příkladům z praxe 

je kniha názorná a mnohdy i varovná. 

IČ: 234   

 

 

 

 

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL 

Kniha O. Zelinkové se zabývá principy pedagogiky M. Montessori, výchovou 

v předškolním věku, senzitivním obdobím, polarizací osobnosti, kosmickou výchovou, 

otázkou připravenosti prostředí a vhodného didaktického materiálu. 

IČ: 237 

 

 

 

 

 

HRY PRO MAMINKY S DĚTMI 

Soubor tradičních i nových her, říkadel a námětů pro nejrůznější činnosti pro děti v 

předškolním věku. V důležitém období raného dětství tráví většina dětí nejvíce času 

s matkou, které její role poskytuje ohromné výchovné možnosti, ale i nesmírnou 

odpovědnost. Matka by neměla mít důležitější povinnost než přetvářet okolí dítěte 

v oázu bezpečí, lásky a důvěry. Znamená to mimo jiné umět vždy včas reagovat na 

výzvy dítěte ke hře a současně mít po ruce stále nové podněty odpovídající jeho 

tělesnému i duševnímu rozvoji. Jako zdroj nápadů maminkám poslouží soubor 

tradičních i nových her a hříček, říkadel, námětů na domácí sportování a výtvarné 

činnosti pro maminky s dětmi již od jejich narození. 

IČ: 537 

 

https://www.obrazky.cz/?q=ji%C5%99ina+prekopov%C3%A1+mal%C3%BD+tyran&url=https%3A%2F%2Fwww.prectene-knihy.cz%2F10205-thickbox_default%2Fmaly-tyran-jirina-prekopova.jpg&imageId=d2fa95e7b1bb3d1f&data=lgLEEHtwudrNtSua3QvUuCfF2OvEME1ReDkJbJlOrqGfC-QDkH0fFGIKE_CT49xJpGW7WLZ3DmwnJaFoJUzMJFpLEdDdU85dVP7xxAJ8R5PEAnX3xAJzd8QCMvM%3D


Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 
 

SVĚT BEZ STÍŽNOSTÍ 

To, že stěžováním si škodíme především sami, tuší asi většina z nás. Stěžování je 

ale tak silny´ a rozšířeny´ návyk, že k tomu, abychom se ho zbavili, potřebujeme 

informace, podporu a ten správny´ impulz. V této knize se dozvíte, co dělá stížnost 

stížností, proč je stěžování tak destruktivní, jak si přestat stěžovat a jak k tomu 

inspirovat i ostatní. Je plná prakticky´ch návodů a příběhů lidí, kteří touto životní 

transformací už prošli. Naučí vás nejenom si nestěžovat, ale celkově by´t 

pozitivnější a mít takový život, o jakém jste vždy snili. Navíc se díky speciálnímu 

nestěžovacímu náramku můžete zúčastnit 21denní vy´zvy a přidat se tak k více než 

10 milionům lidí ve 106 zemích světa. 

IČ: 1057 

 

 

NTC SYSTÉM UČENÍ – 1.ČÁST – předškolní věk 

V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska 

lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska 

vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na 

zbytek celého života. Mensa NTC Learning System je projekt Mensy 

International, který využívá soubor technik a speciálně sestavených 

cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v 

předškolním věku. 

 

IČ: 767 
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