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Knihovnička a poradenství pro pedagogy v JmK
V Centru pro cizince Jihomoravského kraje najdete regionální spolupracovnici Meta, o.p.s.,
a zároveň knihovničku vytvořenou z materiálů vhodných k výuce ČDJ, metodik a her, které si
můžete po domluvě prohlédnout.
Rozdělení na jednotlivé vzdělávací stupně je pouze orientační.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat!
tým Centra pro cizince JmK

pro mateřské školy:
•

Nápadníček aktivit pro MŠ

pro přípravný ročník / 1. stupeň základní školy:
•
•

Domino 1 (učebnice, pracovní sešit, metodika)
Domino 2 (učebnice, metodika)
Živá abeceda pro 1. třídu (J. Patůčková), 1997

pro základní školy:
•
•
•

Čeština pro cizince: soubor metodických listů (J. Hlaváčková a kol.)
Zajíček ti tleská (M. Kailová), 2017
Hezky česky, 2016

pro teenagery / 2. stupeň základních škol a střední školy:
•

Levou zadní I (učebnice, pracovní sešit)

pro dospělé:
•

Česky prosím START (učebnice a písanka), Jitka Cvejnová
Česky prosím I (učebnice, pracovní sešit), Jitka Cvejnová
Česky prosím II (učebnice, pracovní sešit), Jitka Cvejnová

•

Čeština express 1 (A1/1 + přílohy), Lída Holá, Pavla Bořilová
Čeština express 2 (A1/2 + přílohy), Lída Holá, Pavla Bořilová
Čeština express 3 (A2/1 + přílohy), Lída Holá, Pavla Bořilová
+ gramatika

•

NEW Czech step by step (učebnice, pracovní sešit), Lída Holá

•

Čeština pro cizince a azylanty A1 (učebnice, pracovní sešit), Jana Bischofová, Milan Hrdlička
Čeština pro cizince a azylanty A2 (učebnice, pracovní sešit), Jana Bischofová, Milan Hrdlička
Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, pracovní sešit), Jana Bischofová, Milan Hrdlička
Čeština pro cizince a azylanty B2 (učebnice)

•

Chcete mluvit česky? (RU), Čechová Elga, Remediosová Helena

•

Čeština pro cizince A1/A2 (učebnice, cvičebnice), Marie Boccou Kestřánková
Čeština pro cizince B1 (učebnice), Marie Boccou Kestřánková
Čeština pro cizince B2 (učebnice, cvičebnice), Marie Boccou Kestřánková

•

Česky krok za krokem 1: pro A1-A2 (učebnice, pracovní sešit 1-12, 13-24, appendix), Zdena
Malá
Česky krok za krokem 2: pro B1 (učebnice, pracovní sešit 1-10, 11-20, appendix), Zdena Malá

•

Čeština extra (A1-A2): Průvodce českou gramatikou, Jana Harperová
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•

Čeština pro život (modrá), Alena Nekovářová
Čeština pro život (oranžová), Alena Nekovářová
Čeština pro život 2 (růžová), Alena Nekovářová

•

Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischofová

•

Communicative Czech (pracovní sešit)

•

Czech it up! 1, úroveň A1 (učebnice, pracovní sešit)
Czech it up! 4, úroveň B2 (učebnice, pracovní sešit)

•

Interaktivní čeština (pracovní sešit)

•

Sociálně-kulturní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany, Jana
Bischofová, Milan Hrdlička (MŠMT)

•

Vaše šance jít do práce (učebnice)

učebnice jako kurzy:
•
•

Hezky česky, NPI
Česky s vlaštovkou I

publikace, metodiky a manuály META, o.p.s.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Učíme češtinu jako druhý jazyk
Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem
Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka
Hledá se dvojjazyčný asistent
Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách
Jaká je škola u mě doma, 2015
Komunitní tlumočníci ve víru integrace
Diskriminace do školy nepatří! Aneb rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí a
migrantů na vzdělávání, 2016
Dvojjazyční asistenti pedagog: příběhy úspěšné integrace, 2016
Hello Czech republic: Doma v nové zemí (příručka pro učitele) + komiks Jednou se zase
setkáme, Sanam
Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem: systémová doporučení, 2014

další metodiky a odborné publikace:
•
•
•

Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky: handouty (Člověk v tísni)
Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát: Neverbální dítě v mateřské škole (Pasparta)
Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka), PhDr. Jitka Cejnová a
kol.

další možné materiály k nahlédnutí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauč mě mluvit, 2001
Velký sešit, Montessori cesta s Baltazarem a také Pepínem, 2018
Lili a Vili 2: Ve světě školních příběhů (Petra Bendová)
Vím, jak se cítíš (pracovní listy pro rozvoj sociální inteligence)
Pověz mi to obrázkem: Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem (Kateřina Konvalinová)
Má první knížka pocitů, Montessori: Svět nápadů, 2018
Velké logopedické pexeso 2 (I. Eichlerová)
Velké logopedické pexeso 3 (I. Eichlerová)
Pětiminutovky z českého jazyka pro 3. třídu
Pětiminutovky z českého jazyka pro 5. třídu
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karty příběhů:
•
•
•

Jak to bude dál? (Pasparta)
Co potřebují lidé při práci? (Pasparta)
Radost, smutek nebo vztek? (Pasparta)

obrázkové karty:
•
•

Pro podporu komunikace u dětí s odlišným mateřským jazykem (Pasparta)
Orientace v čase a prostoru – sada hodiny (Pasparta)

publikace s hrami a aktivitami:
•
•
•

Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1, Zdena Malá
Čeština pro cizince: Jazykové hry 1
Čeština pro cizince: Jazykové hry 2
Naučné kartičky: Protiklady

adaptovaná próza:
•
•

Brněnské legendy (adaptace Lída Holá, úroveň A2)
Pražské legendy (adaptace Martina Trchová, úroveň A2)

ukázky časopisů:
•
•
•

Ahoj! (č. 02/2016)
Raketa (č. 2, 3, 6, 7, 9, 12)
Šimonovy listy (č. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18)

(seznam ke dni 03. 01. 2022)
V případě zájmu o nahlédnutí do materiálů či konzultaci kontaktujte:
Mgr. et Mgr. Tereza Švandová, svandova@meta-ops.cz / svandova.tereza@jmk.cz
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