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UŽITEČNÉ WEBY A ODKAZY: 

• META, o.p.s. (www.meta-ops.cz) 
o  INKLUZIVNÍ ŠKOLA (www.inkluzivniskola.cz) 
o info k novele z 2021, podpůrná opatření, finance, faq, PLPP + IVP + PJP příklady 

ad. 
• Centrum pro cizince jmk 

o info UKR 
o složka v dokumentech: Školství - pro pedagogy, zcela dole materiály ke stažení 
o www.cizincijmk.cz 

• NPI pro cizince (www.cizinci.npi.cz) – tlumočení, překlady, kurikulum, adaptační 
koordinátoři ad. 

• symboly a ikony: thenounproject 
• fotobanky: pixabay, unsplash 
• na výuku formou hry: wordwall, az kvíz, kahoot ad. 
• aplikace: včelka, movapp, čeština2 - více na stránce Centrum pro cizince (školství) 

SLOVANSKÉ JAZYKY: 

 
SOCIO-KULTURNÍ ODLIŠNOSTI: 

- CZ a UKR jazyk = příliš o sobě nevíme, máme ale mnohé společné, oba naše národy definují 
slova partikularismus a kolektivismus, v naše země i Ukrajina mají zkušenosti s útiskem = 
velká vazba na osobní a rodinné vztahy.  

- UKR oproti ruštině znají hlásku H.  
- Na UKR je neslušné smrkat na veřejnosti (raději popotahují), ruku podává muž. 
- Češi jsou více nekonfliktní v jednání, na UKR je běžné komunikovat o všech tématech a 

vyjadřovat svůj názor i za účelem zvýšení hlasu, některé vyjadřování nám proto může 
připadat konfliktní nicméně to tak UKR mluvčí nemusí myslet. – kulturní neporozumění 

- Na UKR není běžné skládat komplimenty, neuslyšíme proto něco ve smyslu: jste tak milý/á, 
ochotný/á, hodný/á atp.  

- Oproti UKR má český jazyk mnoho obměn pozdravů, které použijete při přivítání i 
rozloučení: ahoj, čus, zdar, čau… to samé u výrazů omluv- máme jich mnoho: pardon, 
promiňte, děkujeme za pochopení, např. nezlobte se je považováno za opravdu emotivní 
výraz 

- UKR mohou odmítat vyšetření v PPP – pejorativní výraz = u nás má PPP jiný účel než na 
Ukrajině = je to potřeba vysvětlit funkci PPP v ČR 

- nepřechylují (doktor/ka), užívají pouze rozlišení slovy pan a paní doktor 
- nepoužívají zápory – použijí NE a slovo v běžné formě s mezerou, příklad. ne hezký (POZOR! 

= možnost chybovosti ve výuce!) 
- Více zde (www.ujop.cuni.cz) a zde. (odkaz na rozhovor na ČT24) 
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UČEBNICE PRO DĚTI / ŽÁKY S OMJ 

PRO DĚTI DO 3. TŘÍDY NA ZAČÁTEČNICKÉ ÚROVNI: 

• Škodová, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). 
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 

• Hanzová, M. Učíme se česky 1. Pansofia. 

• Kamiš, K. Učíme se česky 2. Pansofia. 

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

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

• Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, 
pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016.   

• Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.   

• Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-
Místek 2008. 

• Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013. 
 

MLADŠÍ ŽÁCI: 

• Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.   

• Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.   

• Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.   

• Jazykové hry pro malé školáky, Svatava Škodová, Wolters Kluwer ČR, a.s. · 2020 
 
 
STARŠÍ ŽÁCI / DOSPĚLÍ: 
 

- CZECH STEP BY STEP (Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + 
Pracovní sešity, Čeština Express ad.) 

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

• Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 (vřele doporučuji!) 
 

VHODNÉ PRO OMJ I DALŠÍ SVP vč METODIK: 
 

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

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

• Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. 
Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima. 

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

• Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost 
Nebelvír 2010. 

• 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. 

• Pavlová, J.; Pišlová, S.: Barevná čeština (1.-5. ročník ZŠ). SPN 2004, 2005. 

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

• 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. 

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

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

• Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. 
Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima. 
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ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA (AUČCJ): 
 

• Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017. 

• Česky s vlaštovkou 1, 2, 3  

META, o.p.s.: 

• Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015. 

• Pavlína Vališová, Bára Nosálová, Monika Poláčková, META, Gramatická příručka 
(https://meta-ops.eu/publikace/gramaticka-prirucka/)  

• Jim Cummins, Zuzana Papáčková, Jana Šámalová, Kristýna Titěrová, Magdalena Hromadová 
a METAkolektiv, Existuje-li to, je to možné (https://meta-ops.eu/publikace/existuje-li-to-je-to-
mozne-inspirace-pro-vzdelavani-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-meta-slavi-15/)  

• Michala Bernkopfová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová, 
Průvodce začleňováním žáků s OMJ (https://meta-ops.eu/publikace/pruvodce-zaclenovanim-
zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-pro-zakladni-skoly/)  

• Barbora Nosálová a kol., Učíme češtinu jako druhý jazyk – průvodce pro učitele, (https://meta-
ops.eu/publikace/ucime-cestinu-jako-druhy-jazyk-pruvodce-pro-ucitele/) 

• Kristýna Titěrová, Barbora Nosálová, Petra Lacinová, Jana Zaoralová, Markéta Slezáková, 
Hana Mlynářová, Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka, (https://meta-
ops.eu/publikace/organizujeme-vyuku-cestiny-jako-druheho-jazyka/) 

• Tereza Linhartová, Petra Ristič, Kateřina Hanušková, Kristýna Chmelíková, Klára Bromová, 
Nápadníček aktivit pro MŠ (https://meta-ops.eu/publikace/napadnicek-aktivit-pro-ms/) 

• Kristýna Titěrová, Pavlína Vališová, Kateřina Cergí Fiérrez, Nela Šustrová, Levou zadní I 
(učebnice i sešit), (https://meta-ops.eu/publikace/levou-zadni-i-cestina-jako-druhy-jazyk/)  

ADAPTOVANÁ ČETBA 

CZECH STEP BY STEP 
 

• O pejskovi a kočičce (adaptace Silvie Převrátilová, Petra Bulejčíková, úroveň A1) 

• Pohádky (adaptace Lída Holá, úroveň A2) 

• Pražské legendy (adaptace Lída Holá, úroveň A2) 

• Brněnské legendy (adaptace Martina Trchová, úroveň A2) 

• Staré pověsti české a moravské (adaptace Lída Holá, úroveň B1) 

• Jan Neruda: Povídky malostranské (adaptace Lída Holá, úroveň B1) 

• Petr Šabach: První láska a jiné povídky (adaptace Silvie Převrátilová a Petra Bulejčíková, úroveň B1) 

• Halina Pawlowská: Košík plný milenců a jiné povídky (adaptace Silvie Převrátilová a Petra 
Bulejčíková, úroveň B2) 

• Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy (adaptace Radomila Kotková, úroveň 
B2, bez CD) 

 
FORTUNA LIBRI 
 

• Gustav Meyrink: Golem (Kateřina Sigmundová, úroveň B2) 

• Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (Vladimír Zajíc, úroveň B2) 

AKROPOLIS 

• Česká čítanka - adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka od 
autorky Ilony Kořánové 

SOVA LIBRI 

• Lewis Carroll: Alenka v říši divů (úroveň B1) 

• Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye (úroveň B2) 

DALŠÍ možnosti, časopisy: 
 

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

• časopis AHOJ (online k odběru) 

• časopisy RAKETA 

• spolek ZAEDNO (skvělé materiály) 
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