
Jsi tam, brácho? 

Marek Herman, Jiří Halda 

 Od autora bestselleru „Najděte si svého marťana“. 

 

Knížka je sympatickou pozvánkou do světa Marka 

Hermana a Jiřího Haldy. Tihle dva chlapíci jezdí 

neúnavně po celé republice a přednášejí o výchově dětí 

a hledání sama sebe. Středobodem jejich světa je 

rodina a malé děti do šesti let.  

Poznáte příběhy a osudy lidí, se kterými se potkali. 

Dočtete se, co je vlastně v životě důležité a na čem 

opravdu záleží. A co udělat, abychom to za žádnou 

cenu neminuli.  

A taky, jak je někdy těžké u toho neztratit naději. 

Je to zajímavé, je to poučné, je tam sranda. Bude se 

vám to dobře číst! 

 

...někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte... 

 

 

K tabuli půjde vrah: Epitaf bohyně lovu 

Martina Adlerová 

Je česká učitelka na zabití? Jak se projevuje takzvaná teenagefobie? Proč se 

vyplatí nad propastí zavřít oči? Naše stále dokonalejší a alternativnější 

školství je nekonečným zdrojem překvapení.  

S Dianou nezavítáte do Školy na výsluní, ale poznáte, jaké to je doopravdy 

balancovat v každodenní učitelské praxi na hraně slušnosti i zákona. Diana 

je bojovnice na život a na smrt, bojuje nejen o práci, ale také o lásku. Té má 

na rozdávání, ale najít pořádného chlapa je jako trefit jackpot. Diana to 

nikdy nevzdá, přesto nakonec prohraje. Anebo možná ne. 

 

https://www.kosmas.cz/autor/47178/marek-herman/
https://www.kosmas.cz/autor/69286/jiri-halda/
https://www.kosmas.cz/autor/76005/martina-adlerova/


Dítě v síti 

Kolektiv: Daniel Dočekal, Anastázie Harris, Luboš Heger, … 

Kniha Dítě v síti je přehledný a praktický návod, jak přistupovat 

k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze 

informačních technologií. Zabývá se mnoha paradoxy dnešní 

„doby datové“, která nabízí dětem i dospělým stejně tak úžasné 

příležitosti jako dosud netušená rizika.  

• Jak se smysluplně vzdělávat v situaci, kdy všechny informace 

jsou k dispozici na pár kliknutí, ale je těžké vyznat se v jejich 

kontextu?  

• Jak zamezit tomu, aby děti upadly do digitální závislosti?  

• Jaké podporovat v dětech užitečné návyky a schopnosti, které jim pomohou uspět v budoucnosti, jež 

bude stále více závislá na algoritmech?  

• Jak vztahy v rodině uchránit před náporem smartphonů, sociálních sítí a počítačových her?  

• Jak se „vypínat“ a zůstávat ve světě offline a nestat se otrokem světa online? 

 


