
Olga Zelinková: Pomoz mi, 
abych to dokázal. Pedagogika 
Marie Montessoriové a její 
metody dnes. 
Praha, Portál 1997. 112 s. 
Publikace obsahuje přehled hlavních 

myšlenek pedagogiky Marie Montessori-
ové a poznatků, publikovaných v nejnověj-
ší literatuře, o užívání jejích principů a me-
tod v soudobé pedagogické praxi. Zahrnuje 
i krátký životopis M. Montessoriové a re-
portážně pojaté informace o mentessori-
ovských školách v různých zemích a o sou-
časném montessoriovském hnutí. Autor-
ka podává i své osobní zkušenosti s růz-
ným pojetím využíváni pedagogiky Marie 
Montessoriové při výchové a vzdělávání 
dětí u nás i v zahraničí. 

Miloš Kodejška - Mikuláš Popo-
vic: Příručka klavírních dopro-
vodů a dirigování písní v MŠ 
aZŠ. 
Praha, Portál 1996. 120 s. 
Pomůcka je vhodná pro výchovu dětí od 

3 do 8 let. Je určena všem, kdo by se rádi 
naučili doprovázet na klavír písně vhodné 
pro děti předškolního a mladšího školní-
ho věku (a především učitelkám mateř-
ských a základních škol). Zájemcům k to-
mu stačí i poměrně malá technická zruč-
nost v ovládání nástroje. Závěrečná kapi-
tola podává poučení o základech dirigo-
váni písni zpívaných dětmi. 

Ákoš Willant: Na co se ptaj'. 
Praha, WANCO s.r.o. 1996. 
60 s. 
Příručka pro sexuální výchovu školní 

mládeže. Autorem je zkušený lékař-gy-
nekolog, který více než 10 let přednáší 
o plánovaném rodičovství, antikoncepci 
a dalších otázkách sexuální výchovy na 
školách všech typů včetně zvláštních. 
Předkládaná příručka vznikla na zákla-
dě statisticky zpracovaného výběru nej-
častějších otázek, na které při těchto ak-
cích on a jeho kolegové odpovídali. Ten-
to svazek je prvním z cyklu určeného 
všem vychovatelům dětí a mládeže, rodi-
čům či profesionálním výchovným pra-
covníkům. Dále budou následovat svaz-
ky podrobně se zabývající jednotlivými 
tématy: Na co se ptaj' I. Menstruace, Na 
co se ptaj' II. Pohlavně přenášené nemoci 
a A.I.D.S., Na co se ptaj' III. Antikon-
cepce, Na co se ptaj' IV. Pohlavní styk. 

Každá brožura je doplněna obrazo-
vou přílohou a slovníčkem nejčastěji 
používaných odborných sexuologických 
výrazů. 

Cena jednoho výtisku je 55 Kč (+ poš-
tovné a balné) a objednávky lze posílat 
na adresu: 
WANCO, 
Na Pankráci 30, 
140 00 Praha 4 
Tel.: 02/61001176-7 
02/61001176. 


