
Učebnice pro začínající čtenáře ke všem základním tématům.
Rodilý mluvčí nahlíží na svůj
mateřský jazyk jinak než ten, pro
koho je tento jazyk druhým
jazykem. Stejně tak se liší i výuka
češtiny pro cizince od vyučovacího
předmětu ČJ. Proto je mylné
domnívat se, že si děti s OMJ
osvojí češtinu, pokud se budou učit
z učebnic ČJ běžně používaných ve
škole. Potřebují speciální učebnice
a materiály, které na češtinu
nahlíží jako na druhý jazyk.

UČEBNICE A MATERIÁLY PRO VÝUKU ČDJ
 Jaké jsou aktuální oblíbené učebnice pro výuku češtiny jako druhého jazyka? Jaké učebnice

doporučit pro výuku ČDJ pro jednotlivé věkové skupiny žáků? Kde najít další materiály pro
výuku ČDJ?
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META, o.p.s.
Společnost pro příležitosti 
mladých migrantů

www.meta-ops.cz
www.inkluzivniskola.cz 
Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

+420 222 521 446
+420 773 304 464
info@meta-ops.cz

IČ: 26982633
č. ú.: 2300884089/2010

Doporučte pedagogům seminář Úvod do
výuky češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ
a SŠ a Jazyková podpora dětí s odlišným
mateřským jazykem v MŠ.

Rádi Vám i kolegům poskytneme
telefonickou, popř. i osobní metodickou
podporu.

Pro konzultaci konkrétního případu
kontaktujte odbornou pracovnici pro Váš
stupeň či region.

Nečtenáři (MŠ)

3. až 9. třída

Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018. Viz výše.

Učebnice a pracovní sešit pro úroveň A1-A2 tematicky přizpůsobená tomu, aby byl žák co
nejdříve schopen fungovat v české škole. Lze použít pro žáky od 6. třídy, ideálně od 14 let. 

Střední školaKompletní výčet
doporučených učebnic 

a řadu materiálů, pracovních
listů a tipů pro výuku ČDJ

najdete na stránkách
Inkluzivní školy.

Čeština jako druhý
jazyk (ČDJ)

Začínající čtenáři

Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD kopíruje učivo pro
první a druhou třídu pro žáky s OMJ.

Garlin, E.: Materiály KIKUS. META, o.p.s. 2016.
Učení na základě obrázkových kartiček pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd.

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

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2. Wolters Kluwer ČR, a. s.
2010, 2012.

* Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
Učebnice pro začátečníky tematicky postavená na prostředí školy, kterou lze propojit s videy
v rubrice Čeština do školy.

* Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Soubor materiálů pro žáky začátečníky staršího školního věku obsahuje plán pro desetidenní
intenzivní kurz doplněný sadou pracovních listů.

* Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
Každá lekce obsahuje obrázkové slovníky, jednoduchý výklad gramatiky a doplňková cvičení.
Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.

Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017.
Komplexní učebnice pro úroveň A1-A2. Výhodou je zpracovaný manuál pro učitele (online).

Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2. Edika 2017,
2016, 2013.
Vedle rozvoje řečových dovedností klade učebnice důraz na sociokulturní kompetenci 
a správnou výslovnost.

* Učebnice označené hvězdičkou
jsou zdarma ke stažení.

https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/uvod-do-vyuky-cestiny-jako-druheho-jazyka-pro-zs-ss
https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/jazykova-podpora-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-ms-8-vyuc-hodin-2
https://www.inkluzivniskola.cz/metodicka-podpora-kontakty
https://www.inkluzivniskola.cz/materialy-pro-vyuku-cdj
https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-sesit-nectu-nepisu-ucim-se-cesky
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/cestina-do-skoly
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
https://www.inkluzivniskola.cz/prazdninova-skola-cestiny
https://www.inkluzivniskola.cz/hezky-cesky

