
Učební materiály pro výuku ČJCJ/ČDJ 

1) Učebnice a učební materiály češtiny pro děti a žáky s OMJ 

Tučně jsou zvýrazněny základní tituly pro jednotlivé věkové kategorie, které jsou snadno dostupné v 

knihkupectví nebo si je můžete rovnou stáhnout. Více info o rozdělení jednotlivých věkových kategorií na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/cestina-druhy-jazyk/ucebnice a dále na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/ucebnice-nectenari-zacinajici-ctenari 

https://www.inkluzivniskola.cz/ucebnice-mladsi-zaci https://www.inkluzivniskola.cz/ucebnice-starsi-

zaci https://www.inkluzivniskola.cz/ucebnice-mladez-dospeli 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.   

Antošová, J. a kol.:  Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.   

Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna 

2006.   

Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé (učebnice a pracovní sešit). UK 2008.    

Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.   

Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013. Ke stažení 

na: https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cestina-do-prace   

Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.   

Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2011. Dostupné na: 

https://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/prirucka_www_171212.pdf   

Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O.: Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti 

latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005. Ke stažení na: https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/manual-pro-ucitele-

ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky   

Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s. Ke stažení na: 

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/kurz-ceskeho-jazyka-pro-zacatecniky   

Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let´s Speak Czech. Fragment 2010.   

Dousková, J., Štenclová K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.   

Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince. Ke stažení na: 

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/muj-prvni-pracovni-sesit-z-cj-pro-zaky-cizince   

Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.   

Froulíková, L.: Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.   

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci 

rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016. Ke stažení na: https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-kikus-flash-disk   

Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 až B2. SOZE 2005. Cvičebnice k této řadě jsou dostupné na 

http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1412   

Hanzová, M., Kamiš, K.: Učíme se česky 1, 2. Pansofia 1992.    
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Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i 

dospělých). AUČCJ 2019. Ke stažení na: https://www.inkluzivniskola.cz/cesky-s-vlastovkou   

Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010. Dostupné na: 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/9409/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-PRACOVNI-KARTY-PRO-ZACATECNIKY.html/   

Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.   

Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. 

Akropolis 2011, 2012, 2013. Více info na: http://www.inkluzivniskola.cz/content/adaptovana-cetba   

Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2004.   

Holá, L.: Čeština Express 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.   

Holá, L.: Česky krok za krokem 1. Akropolis 2016.   

Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem. (B1). Akropolis 2009.   

Hronová, K.: Úvodní audiorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. UJOP UK 1994.   

Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! – úroveň C1. UPOL 2019. Více info na: https://www.inkluzivniskola.cz/czech-it   

Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.   

Huková, P., Nguy Giang L., Kocourek, J.: Čeština pro Vietnamce z klubu Hanoi. 2010. Ke stažení na 

http://www.inkluzivniskola.cz/content/cestina-pro-vietnamce-z-klubu-hanoi   

Janoušková, Z. (ed.): Čeština do školy. CIC 2014. Ke stažení na: http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-

inspirace/cestina-do-skoly   

Jaurisová, B.; Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016. Ke stažení na: 

http://www.inkluzivniskola.cz/prazdninova-skola-cestiny   

Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.   

Kopczyková-Dobešová, L.: Žijeme v Česku, umíme česky (učebnice, pracovní sešit v ruské, anglické, španělské a 

vietnamské mutaci). Petr Trněný – Aladin 2015, 2016.    

Kol. autorů: Materiály pro výuku českého jazyka v Bavorsku. Stupeň A1+, A2.  Mnichov 2011, 2013. Více info na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/content/materialy-pro-vyuku-ceskeho-jazyka-v-bavorsku   

Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.   

Kotková, R., Nováková, J., Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). 

Karolinum 2016.   

Kotyková, S. Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.   

Kubíčková, K.: Abeceda – karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010. Ke stažení na: 

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/karty-pismen-k-tisku-0   

Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018. Ke stažení na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-sesit-nectu-nepisu-ucim-se-cesky   

Malá, Z.:  Česky krok za krokem 2 – Pracovní sešit lekce 1–10. Pracovní sešit 11–20. Akropolis 2012, 2016.   

Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007. Ke stažení na 

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cesky-den    

MY Aktivity, o.p.s.: 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned. Praha 2019.   
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Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.   

Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.   

Nývltová, D.; Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.    

Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Karolinum 2013.   

Převrátilová, S. a kol.: Adaptovaná próza: O pejskovi a kočičce. Akropolis 2019. Více info na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/adaptovana-cetba   

Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002. Ke stažení na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky   

Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír 2010. Ke stažení na 

http://www.inkluzivniskola.cz/sociokulturni-minimum-pro-male-cizince    

Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). Europa 

Concept CZ a Poradna pro integraci 2011. Ke stažení na http://www.deticizincu.cz/rs/vystupy-projektu/publikace-

R33.html   

Rešková, I.; Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.   

Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz 2012. Metodika k učebnici dostupná na: 

http://courseczech.com/metodika/children1   

Sýkorová, B., Davidová, H.: Cvičebnice češtiny, čeština jako cizí jazyk A1-A2. Polyglot 2013.   

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1,2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, 

a. s. 2010, 2012.   

Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.   

Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.   

Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017. Ke stažení na: http://www.inkluzivniskola.cz/hezky-cesky   

Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2. Ke stažení na: http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-

inspirace/hratky-s-cestinou   

Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018. Více info na: https://ceskylevouzadni.cz/   

Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko. ZŠ Frýdek-Místek 2008. Ke stažení na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/annjong-hasejo-pani-ucitelko    

Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s., 2013. Ke stažení na: http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-

inspirace/ano-ucime-se-cesky   

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ 

Časopis Mateřídouška (skládačky, detektiv Vrťapka)   

Časopis Čtyřlístek   

Bezděková, J.: Učíme naše děti mluvit. SEVT 2008.   

Dvořák, J.: Moje první kniha předškoláka a prvňáka. Nakladatelství Svojtka 2006.   

https://www.inkluzivniskola.cz/adaptovana-cetba
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Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2011, 2016.   

Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Praha: Portál 2016, 2013, 2011.   

Hronová, A.; Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA 2011. 

Ke stažení na http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/ucime-se-nejen-cesky   

Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014. Ke stažení na: 

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/pracovni-listy-pro-prvouku   

Janovec, L.; Černá, M.; Poláková, Z.: Dokážeš to! Český jazyk 5 - 9 (cvičebnice češtiny pro žáky základních škol). Klett 

2010.   

Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ. D+H 2011. Dostupné na: 

https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/-1-/-4-/5/130-Interaktivni-ucebnice-CJ-I-dil-pravopis   

Kubátová, K.: Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ praktické. Nakladatelství Parta.      

Linc, V.: Tabulky ke čtení. SPN 1988.      

Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.   

Mrázková, D.: Můj medvěd Flóra. Baobab 2007.   

Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.   

Nováková, I.: Víš, co čteš? Luštění s nácvikem pozorného čtení. Pro začínající čtenáře. Portál 2016.     

Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví). Práh 2013.   

Pavlová, J., Pišlová, S.: Barevná čeština (pro prvňáky – páťáky). SPN 2007.   

Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.   

Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.   

Přikrylová, M.: Barevné kamínky – Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš: Můj domov. Fortuna 2002.   

Rotraut, S. Bernerová: Obrázkové příběhy (Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc). Paseka 2011, 2015.   

Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.   

Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.   

Slezáková, K.: Mluv se mnou. Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči. Portál 2014.   

Šamalíková, P.: Velká kniha českých slov. INFOA 2017.   

Šplíchal, A.: Nauč mě mluvit. Axióma 2012.   

Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním. SEVT 1995.   

Treuová, H.: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I. (pro 2. a 3.r.). Tobiáš 1998.    

Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Série pracovních listů na 

český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima. Dostupné na: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/3-

1-NAPRAVNE-MATERIALY/-4-/5/36-Cviceni-pro-dyslektiky-I-VI-SOUBOR    

3) Hry a aktivity do hodiny 

Materiály „ze života“ (plakáty, jídelní lístky, nápisy, mapy, komiksy…)   

AHOJ – časopis pro studenty češtiny pro cizince. Více info na: http://www.casopis-ahoj.cz/    

Andrášová, H.; Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky čeština pro cizince. Klett 2008.   

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/ucime-se-nejen-cesky
http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/pracovni-listy-pro-prvouku
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/-1-/-4-/5/130-Interaktivni-ucebnice-CJ-I-dil-pravopis
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https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/3-1-NAPRAVNE-MATERIALY/-4-/5/36-Cviceni-pro-dyslektiky-I-VI-SOUBOR
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Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol.: Na cestě za češtinou: Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího 

jazyka. Klett 2008.   

Bartošová, J.: Zpívejte si česky. ASA 2013.   

Čechová, M., Oliva, K., Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou. SPN 2007.   

Fojtová, K., Karasová, V., Stropnická, A.: Obrázkové učení. Vybrané kapitoly učiva ZŠ – inspirace nejen pro 

dobrovolníky. Člověk v tísni 2011. Ke stažení na: http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/obrazkove-uceni    

Gato, M.: 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic. Rubico 2009.   

Hancock, M.: Pronuntiation Games. Macmillan Publisher 1991.   

Hanšpachová, J., Řandová, Z.: Angličtina plná her. Portál 2010.   

Hess, N.: Teaching Large Multilevel Classes. Cambridge University Press 2001.   

Hladík, P.: 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků. Grada 2016. Ukázka aktivit dostupná na: 

https://www.grada.cz/111-novych-her-pro-atraktivni-vyuku-jazyku-9043/   

Kamarádi – časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Dostupné na http://www.zaedno.org/home-

kamaradi    

Logico Piccolo - didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ. Více info na: http://www.mutabene.cz/logico-piccolo/c-1165/   

Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus 2009. Ukázka na: 

http://cestinaprocizince.wbs.cz/Publikace---ukazky-a-prednosti.html   

Malá, Z.: Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1: Doplňkové materiály k učebnicím Čeština expres a Česky krok 

za krokem. Akropolis 2019.   

Nová DIDA – didaktické pomůcky pro MŠ a ZŠ. Více info na: www.novadida.cz   

Obrázky z Prvního čtení. Dostupné na: http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/    

Pavelka, R.: 61 nejlepších her uvnitř. MC nakladatelství 2000.   

Pavelka, R., Brodecká, L.: Hrátky s češtinou. MC nakladatelství 2006.    

Pišlová, S.: Jazykové hry. Fortuna 2008.   

Rinvolucri, M.: Grammar Games. Cambridge University Press 2008.   

Rodrová J., Vymětalová, M.: Čeština pro cizince - Jazykové hry 1, 2. Praha 2016, 2018.   

Víška, V., Nováková, L.: Čeština nás baví. Triton 2005.   

Warner, P.: 6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte. Portál 2005.   

4) Užitečné online odkazy: 

a. E-learning: 

http://www.cestina2.cz/ - e-learningová cvičení pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro děti (začátečníky)   

https://mluvtecesky.net/cs/ - e-learning češtiny jako druhého jazyka A1 a A2 (+ témata pro zdravotníky), obsahuje 

také základní fráze, gramatiku a reálie v různých jazykových mutacích   

http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html - situační videa Čeština do práce a Čeština do školy včetně 

online cvičení, k tématům také učebnice Čeština do školy ke stažení na: https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-

inspirace/cestina-do-skoly     

http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/obrazkove-uceni
http://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/obrazkove-uceni
https://www.grada.cz/111-novych-her-pro-atraktivni-vyuku-jazyku-9043/
http://www.zaedno.org/home-kamaradi
http://www.zaedno.org/home-kamaradi
http://www.mutabene.cz/logico-piccolo/c-1165/
http://www.mutabene.cz/logico-piccolo/c-1165/
http://cestinaprocizince.wbs.cz/Publikace---ukazky-a-prednosti.html
http://www.novadida.cz/
http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/
http://www.cestina2.cz/
https://mluvtecesky.net/cs/
http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cestina-do-skoly
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cestina-do-skoly
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http://www.heuropa.eu/cestina.html - interaktivní jazykové hry pro osvojování (druhého) mateřského jazyka pro 

bilingvní děti, lze také použít pro děti s OMJ na vyšších úrovních    

b. Cvičení online a ke stažení: 

https://www.click4czech.cz/app/ - online procvičování běžných komunikačních témat vycházejících z učebnice Levou 

zadní I a předmětů základní školy   

http://www.czechonlinetutor.com/cz/ucte-se-cesky-online - online aktivity a cvičení k učebnicím Česky krok za 

krokem 2, Čeština expres 1 a 2   

https://fred.fraus.cz/ - online cvičení z různých předmětů   

https://korpus.cz/proskoly - základní práce s korpusovými nástroji, předpřipravená cvičení využitelná pro 

sloh/gramatiku   

http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=DAA&nazev=cesky-jazyk-a-literatura - učební materiály pro běžnou výuku 

češtiny, které lze adaptovat pro češtinu jako druhý jazyk   

https://www.umimeto.org/ - online procvičování z různých předmětů   

https://www.umimecesky.cz/ - na češtinu, velmi interaktivní   

https://www.inkluzivniskola.cz/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-pro-cizince/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-

pro-cizince  - Včelka: osobní trenér čtení (aplikace pro rozvoj slovní zásoby a podpory čtení)   

http://www.cestinasmanasky.cz/ - aplikace zaměřená na výuku pravopisu atd.    

https://www.skolasnadhledem.cz/ - online procvičování z různých předmětů   

https://ucebnice.online/ - interaktivní učebnice a cvičení z různých předmětů   

https://www.pravopisne.cz/ - cvičení z českého pravopisu   

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy - pracovní listy pro předškoláky, které 

vybízejí ke komunikaci, částečně zdarma, částečně za poplatek   

https://www.gramar.in/cs/ - online cvičení z českého jazyka včetně her, využitelná i v rámci výuky ČDJ   

https://www.geograf.in/cs/ - online cvičení a hry ze zeměpisu, využitelná zejména pro výuku reálií ČR a názvů zemí   

c. Mobilní aplikace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.tentato&hl=cs  - Aplikace Ten Ta To: 

procvičování gramatických rodů substantiv   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedie.cz1&hl=cs – Logopedie 1   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedie.cz2&hl=cs  - Logopedie 2: procvičování 

výslovnosti jednotlivých hlásek ve slovech i větách včetně možnosti nahrávání a porovnání vlastní nahrávky s 

nahrávkou programu   

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.pmq.game.abeceda&hl=cs – Abeceda pro děti: procvičování 

písmenek zvlášť i ve slovech, také s možností nahrávání   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.game.childrencards.cz&hl=cs – Výukové kartičky: 

aplikace na procvičování základní slovní zásoby z různých tematických okruhů (vhodné také pro MŠ, jelikož není 

potřeba umět číst)   

http://www.heuropa.eu/cestina.html
https://www.click4czech.cz/app/
http://www.czechonlinetutor.com/cz/ucte-se-cesky-online
https://fred.fraus.cz/
https://korpus.cz/proskoly
http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=DAA&nazev=cesky-jazyk-a-literatura
https://www.umimeto.org/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-pro-cizince/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-pro-cizince
https://www.inkluzivniskola.cz/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-pro-cizince/vcelka-osobni-trener-cteni-vhodny-i-pro-cizince
http://www.cestinasmanasky.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://ucebnice.online/
https://www.pravopisne.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy
https://www.gramar.in/cs/
https://www.geograf.in/cs/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lubosmikusiak.articuli.tentato&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedie.cz1&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedie.cz2&hl=cs
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.game.childrencards.cz&hl=cs
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https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cic.c4c&hl=cs – Click4Czech: procvičování běžných komunikačních 

témat vycházejících z učebnice Levou zadní I a češtiny předmětů základní školy   

d. Zdroje textů, obrázků a materiálů: 

https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky - 

Manuál pro učitele: obrázky, handouty   

https://esl-kids.com/flashcards/flashcards.html - obrázkové kartičky na různá témata ke stažení   

http://www.lessonsense.com – nápady na aktivity a obrázkové materiály na různá témata    

https://hledani.rozhlas.cz/iradio/ - autentické poslechy, vyhledávání podle klíčových slov   

http://krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/ - časopis pro děti krajanů ve světě, různé sekce - např. hrátky s češtinou, 

logohrátky, využitelné na pravopis, reálie a spol.   

https://dvojka.rozhlas.cz/slovo-nad-zlato-7230566 - pětiminutová zamyšlení nad významy slov, možné stáhnout   

https://www.televizeseznam.cz/porad/uzliky-na-jazyku - tříminutová videa o původu slov, vhodné pro pokročilejší 

žáky   

https://www.mujrozhlas.cz/minutova-hra - krátká divadelní představení “do minuty”, různá témata, možné využít na 

poslech   

https://worditout.com/word-cloud/create - generátor tzv. slovních mraků ze slovíček   

https://crosswordlabs.com/ - generátor křížovek, ve kterém bezproblémově funguje diakritika   

https://www.detskestranky.cz/ - omalovánky, hádanky, básničky, písničky, tipy na výlety   

http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ - tematicky uspořádané obrázky   

e. Nástroje na tvorbu výukových materiálů: 

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php - Trimino: trojúhelníkové skládačky na přiřazování dvojic 

slov/definic/příkladů, https://www.veskole.cz/clanky/trimino-jednoducha-aktivita-do-vyuky - návod v češtině   

https://quizlet.com/ - procvičování a tvorba sady slovíček (lze slovo-slovo, slovo-obrázek, slovo-

definice), https://www.inkluzivniskola.cz/quizlet-navod - návod v češtině   

https://www.wizer.me/ - tvorba interaktivních pracovních listů   

https://quizizz.com/ - tvorba vlastních kvízů, ve kterých mohou studenti soutěžit na chytrých telefonech   

https://www.camsoftpartners.co.uk/fwt.htm – tvorba cvičení z vlastních textů (vynechaná slova a další)   

https://edpuzzle.com/home – práce s vlastními i existujícími videi (např. z YouTube), ke kterým lze vytvořit otázky, 

úkoly, komentáře a u kterých pak lze sledovat a oznámkovat pokrok žáků   

http://www.toolsforeducators.com – generátor didaktických pomůcek, 

např. https://www.toolsforeducators.com/dice/ (kostka z papíru s obrázky určité slovní zásoby), 

nebo https://www.toolsforeducators.com/crossword/ (křížovky s obrázkovým zadáním)   

https://flippity.net/ - tvorba pracovních listů, online kvízů a her na základě Google sheets   

https://miro.com/ - tvorba nástěnek, které lze používat např. na interaktivní tabuli, anebo lze do jejich tvorby zapojit 

i žáky; součástí nástěnek mohou být obrázky, cvičení, "lepítka" a mnoho dalšího, výhodou je možnost, aby na 

nástěnce pracovali všichni v reálném čase   

f. Metodické materiály a odborná literatura: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.cic.c4c&hl=cs
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky
https://esl-kids.com/flashcards/flashcards.html
http://www.lessonsense.com/
https://hledani.rozhlas.cz/iradio/
http://krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/
https://dvojka.rozhlas.cz/slovo-nad-zlato-7230566
https://www.televizeseznam.cz/porad/uzliky-na-jazyku
https://www.mujrozhlas.cz/minutova-hra
https://worditout.com/word-cloud/create
https://crosswordlabs.com/
https://www.detskestranky.cz/
http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/
http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
https://www.veskole.cz/clanky/trimino-jednoducha-aktivita-do-vyuky
https://quizlet.com/
https://www.inkluzivniskola.cz/quizlet-navod
https://www.wizer.me/
https://quizizz.com/
https://www.camsoftpartners.co.uk/fwt.htm
https://edpuzzle.com/home
http://www.toolsforeducators.com/
https://www.toolsforeducators.com/dice/
https://www.toolsforeducators.com/crossword/
https://flippity.net/
https://miro.com/
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http://czechstepbystep.cz/ - články k metodice výuky češtiny jako cizího jazyka, aktivity pro výuku, manuály 

k učebnicím   

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html – pod odkazem Rodinný kurz návod pro učitele, jak lze 

vyučovat jednotlivá témata   

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky - popis češtiny jako cizího 

jazyka podle evropského referenčního rámce a popisy jednotlivých úrovní: https://www.msmt.cz/mezinarodni-

vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk    

http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez - modelové zadání, jazykové 

mutací instrukcí pro zkoušku: http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/instrukcem_2011.pdf  a myšlenková mapa, jak 

přistupovat ke zkoušce: http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/CCE/CCE_tipy_reseni_ctpogr-final.pdf  

http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/vokabularm_a1_cs.pdf - slovník slov, které by na dané úrovni A1-A2 měli žáci 

umět   

http://www.mindok.cz/userfiles/files/pravidla/Metodika%20s%20kostkami.pdf - metodika práce se Story cubes    

http://kurzyproucitele.cz/page32/page32.html - metodiky na různé projekty, např. tipy na různé konverzační 

aktivity: http://www.kurzyproucitele.cz/downloads/metodiky/Metodika_8_JakNaucitZakyMluvit.pdf  

https://www.jazykovy-koutek.cz/?cat=116 - různé didaktické tipy pro učitele cizích jazyků obecně, např. tipy, jak se 

zbavit přízvuku: https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=11129    

https://www.renenekuda.cz/kreativni-desetiminutovky/ - aktivity kreativního psaní, např. témata na tvůrčí psaní na 

5, 10, 15 a 20 minut: https://www.renenekuda.cz/spisovatelske-rozcvicky/    

g. Odkazy, inspirace: 

http://zjinehosveta.cz/ - články a inspirace z výuky pro autisty   

http://www.triolinguale.eu - informace o jazykové animaci, příklady her, které lze využít v rámci jazykové animace a 

výuky jazyka obecně: http://www.triolinguale.eu/sekce/seznam-her-a-z-1    

http://www.auccj.cz - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – články, aktuality, další užitečné odkazy a kontakty, 

knihovna: http://www.auccj.cz/knihovna.html    

http://www.dyscentrum.org – informace o specifických poruchách učení, pod odkazem na e-shop lze nakoupit různé 

didaktické pomůcky   

http://www.ucime-se-spolecne.estranky.cz – publikace s nápady a pracovními listy pro skupinovou práci a 

kooperativní učení   

http://www.adam.websnadno.cz/uvod.html - učební pomůcky pro výuku českého jazyka, matematiky aj.   

https://czech-time.cz/ - blog L. Suchomelové z ÚJOP UK s nápady na různé tipy aktivit, např. využití hrací kostky: 

https://czech-time.cz/kostka-spousta-aktivit-bez-pripravy/  

https://www.britishcouncil.org/school-resources - tipy na aktivity pro různé věkové a jazykové úrovně, plány hodin   

http://www.hranostaj.cz – tipy na různé hry využitelné i ve výuce jazyků   

http://www.rvp.cz - diskuse, nápady, rady, DUMy…   

h. Užitečné weby: 

http://czechstepbystep.cz/
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez
http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/instrukcem_2011.pdf
http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/CCE/CCE_tipy_reseni_ctpogr-final.pdf
http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/vokabularm_a1_cs.pdf
http://www.mindok.cz/userfiles/files/pravidla/Metodika%20s%20kostkami.pdf
http://kurzyproucitele.cz/page32/page32.html
http://www.kurzyproucitele.cz/downloads/metodiky/Metodika_8_JakNaucitZakyMluvit.pdf
https://www.jazykovy-koutek.cz/?cat=116
https://www.jazykovy-koutek.cz/?p=11129
https://www.renenekuda.cz/kreativni-desetiminutovky/
https://www.renenekuda.cz/spisovatelske-rozcvicky/
http://zjinehosveta.cz/
http://www.triolinguale.eu/
http://www.triolinguale.eu/sekce/seznam-her-a-z-1
http://www.auccj.cz/
http://www.auccj.cz/knihovna.html
http://www.dyscentrum.org/
http://www.ucime-se-spolecne.estranky.cz/
http://www.adam.websnadno.cz/uvod.html
https://czech-time.cz/
https://czech-time.cz/kostka-spousta-aktivit-bez-pripravy/
https://www.britishcouncil.org/school-resources
http://www.hranostaj.cz/
http://www.rvp.cz/
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http://www.nechybujte.cz/ - Slovník současné češtiny, Pravidla českého pravopisu, Slovník synonym a antonym, 

Gramatika češtiny, pod záložkou Nástroje doplňování diakritiky   

https://prirucka.ujc.cas.cz/ - internetová příručka českého jazyka včetně výkladu české gramatiky a kompletní 

konjugace a deklinace, včetně dvojtvarů a propojení se SSČ   

https://syd.korpus.cz/ - korpusový nástroj na porovnávání slovních variant   

https://slovniky.lingea.cz/ - překladový slovník do více než 30 jazyků, hesla vypadají skutečně jako ve slovníku, tzn. 

ukazuje se např. rod a číslo jednotlivých podstatných jmen, případně další slovní spojení a související hesla   

5) Metodické materiály a odborná literatura 

a. Čeština jako druhý/cizí jazyk 

(více na: http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/odborna-literatura) 

Adamovičová, A. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B2. MŠMT 2005. Ke stažení na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/content/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk   

Bernkopfová, M. a kol.: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Meta, o.p.s. 2020. Ke stažení 

na: https://www.inkluzivniskola.cz/pruvodce-zaclenovanim-zaku-s-omj   

Cvejnová, J. a kol.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. 

NÚV 2014. Ke stažení na: https://www.inkluzivniskola.cz/content/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk   

Čadská, M. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň A2. MŠMT 2005. Ke stažení na: 

https://www.inkluzivniskola.cz/content/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk   
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