
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPIROMAT  
online materiálů do výuky  
žáků s OMJ  
zohlednění žáků z UA 



 

Děkujeme za důvěru v nás vloženou! 

Níže naleznete funkční odkazy na webináře, metodiky, učebnice, pracovní sešity, 
weby nebo portály, na kterých jsme našli vhodné materiály pro využití ve výuce 
češtiny jako druhého jazyka.  

Pokud pocítíte potřebu se s námi poradit nebo 
nám dát zpětnou vazbu, budeme potěšeni. 

V případě dotazů i nápadů se obracejte na:  
Mgr. et Mgr. Tereza Švandová, svandova@meta-ops.cz, tel. +420 601 320 245. 

Jsme tu pro vás!  
Jsme Centrum nejen pro cizince 

 
Možnosti financování pro školy: 2022 

o Šablony na podporu adaptačních aktivit a jazykových kurzů  

o Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022  

o Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní 

neziskové organizace na rok 2022  

o Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022  

 

Zajímavost:  
Jaký je rozdíl mezi cizím a druhým jazykem? 

cizí jazyk se učíme zjednodušeně "pro zábavu". Nepotřebujeme ho nutně k životu, ale pro 
komunikaci s okolním světem.  

druhý jazyk je označení jazyka, který se nám stává "druhým mateřským jazykem". Jedná se 
o jazyk, který se v ČR učí cizinci, kteří se zde rozhodli žít. Znamená to, že se tento jazyk pro 
ně stává nedílnou součástí života a jeho znalost je pro osobu, která se jej učí, stěžejní. 

 

Metodická videa, webináře a rádci pro pedagogy: 

o Specifika vzdělávání žáků z UA, Pedagogická fakulta MUNI (9.4.2022) 

o Pomoc! Máme ve škole cizince, Celoživotní vzdělávání na ZČU (11.4.2022) 

o Úvod do výuky češtiny nově příchozích žáků z Ukrajiny, META, o.p.s. (4.4.2022) 

o Dvě tváře češtiny: cizí, nebo rodný jazyk?, ÚJOP UK 

o Jak učit Ukrajince česky, Dobrovolnická akademie INEX 

o Pásmo webinářů Pedagogické fakulty (10 webinářů na téma práce s žáky s OMJ i 

uprchlíky z Ukrajiny) 

https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/
https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d
https://www.edu.cz/dotacni-vyzva-na-podporu-doucovani-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-pro-nestatni-neziskove-organizace-na-rok-2022/
https://www.edu.cz/dotacni-vyzva-na-podporu-doucovani-zaku-se-socialnim-znevyhodnenim-pro-nestatni-neziskove-organizace-na-rok-2022/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022?lang=1&ref=m&source=email
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZgC-VUablAQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZgC-VUablAQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Zd5-gBWNngA&fbclid=IwAR2X8aL4rkh75JDEcu3DWpkRo8w77XcLgYtKWaFmjA_djoa5AjiRFLpiehc
https://www.youtube.com/watch?v=6JED7ibyvFc&t=2471s
https://www.youtube.com/watch?v=A5Oe6ofmbSU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE8MiUW5Mt-t1otJbhCZP09nMPkWWoFXx
https://www.ped.muni.cz/aktuality/pasmo-webinaru-pro-podporu-integrace-a-vzdelavani-jedincu-s-omj?fbclid=IwAR3Td2M5zYWmPQjPMES9hjUUWgxTYm17Cghx7O3bDTi2XMsc8NZI8xXIEdE


 

Jsem úplný začátečník a nevím, jak k výuce přistoupit 

Máte více možností: 

1. pusťte si jeden z výše uvedených webinářů, 
2. navštivte seminář META, o.p.s. nebo kontaktujte organizace ve vašem okolí, které se 

tématu věnují (např. integrační centra: www.integracnicentra.cz) 
3. kontaktujte pracovnici META, o.p.s. pro váš kraj:  

• Benešovsko: Radka Nováková, novakova@meta-ops.cz 

• Nymburk a okolí: Jiřina Bartošová, bartosova@meta-ops.cz 

• Pardubický kraj: Eliška Víšková, +420 777 306 998, viskova@meta-ops.cz 

• Jihomoravský kraj: Tereza Švandová, +420  601 320 245, svandova@meta-
ops.cz 

• Moravskoslezský kraj: Martina Plchová, plchova@meta-ops.cz 

• Písecko: Anna Simotová, simotova@meta-ops.cz 

Nenašli jste svůj kraj?  
Obraťte se na některý z kontaktů zde. Nebo prozkoumejte web 
www.inkluzivniskola.cz  

META metodiky ke stažení: 

o metodika pro ZŠ: Průvodce začleňováním žáků s OMJ  
o metodika výuky ČDJ: Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele  
o metodika: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka  
o nápadníček aktivit pro MŠ  

META publikace k zakoupení: 

o Levou zadní I: Čeština jako druhý jazyk (učebnice, pracovní sešit, metodiky, 

poslechy, aplikace) 

o Gramatická příručka 

o Průvodce světem vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na SŠ (metodika 

pro SŠ) 

o Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (pro 

PPP) 

o Existuje-li to, je to možné (publikace mapující 15 let činnosti META, o.p.s.) 

 

 

 

 

 

 

https://inkluzivniskola.cz/aktualni-otevrene-seminare
http://www.integracnicentra.cz/
mailto:novakova@meta-ops.cz
mailto:bartosova@meta-ops.cz
mailto:viskova@meta-ops.cz
mailto:svandova@meta-ops.cz
mailto:svandova@meta-ops.cz
mailto:plchova@meta-ops.cz
mailto:simotova@meta-ops.cz
https://meta-ops.eu/kontakty/
http://www.inkluzivniskola.cz/
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2020/03/pruvodce_zaclenovanim_zaku_s_OMJ_META.pdf
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2020/03/pruvodce_zaclenovanim_zaku_s_OMJ_META.pdf
https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2019/12/meta_organizujeme_vyuku_cestiny_jako_druheho_jazyka.pdf
https://meta-ops.eu/publikace/napadnicek-aktivit-pro-ms/
https://ceskylevouzadni.cz/
https://meta-ops.eu/publikace/gramaticka-prirucka/
https://meta-ops.eu/publikace/pruvodce-svetem-vzdelavani-zaku-s-omj/
https://meta-ops.eu/publikace/pruvodce-pro-poradny-pri-praci-s-detmi-a-zaky-s-omj/
https://meta-ops.eu/publikace/existuje-li-to-je-to-mozne-inspirace-pro-vzdelavani-deti-s-odlisnym-materskym-jazykem-meta-slavi-15/


 

Už mám s výukou zkušenost s výukou ČDJ, zhlédl/a jsem webináře, navštívila 
semináře o výuce ČDJ, hledám inspiraci 

náš INSPIROMAT:  

KPZ pro učitele (NPI):  
první dny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě, komunikační karty (třída, škola ad.) 

CIC PRAHA:  
balíček materiálů pro všechny pedagogy, lektory a dobrovolníky, kteří se věnují výuce češtiny pro 
děti zasažené konfliktem na Ukrajině (využitelné pro všechny OMJ), deskové a karetní hry na 
procvičování jazykových jevů 

weby:  
učitelé-učitelům,  
ČT Déčko-Ukrajina,  
časopis Ahoj! (pro cizince),  
spolek ZAEDNO: mnoho materiálů, her, dvojjazyčných textů ad. 
twinkl (nutná registrace) 
umimecesky.cz (sekce čeština pro UA žáky, umimeto.org) – materiály pro pokročilejší 
www.inkluzivniskola.cz 

sociální sítě:  
Učitelé+,  
Učitelnice,  
Začínám učit češtinu pro cizince,  
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka,  
Digitální lektoři,  
Učíme online… 

aplikace: 

o Včelka (pro UA žáky zdarma přístupná) 
o Levou zadní (materiál pro žáky od 14 do 18 let, vhodné jako výukový materiál pro 2. stupeň 

ZŠ a celou SŠ) 
o Čeština 2 (základní témata pro život žáka) 
o čeština do školy (slovní zásoba a věty) 
o čeština do práce (slovní zásoba a věty) 
o Duolingo  
o Babadum (slovní zásoba procvičovaná vizuálně zajímavou a hravou formou) 
o Movapp.cz (slovníček, abeceda a sekce pro děti v CZ-UA) 

portály: 

o Wordwall,  
o Flippity,  
o Kahoot 
o Sli.do  
o Socrative 
o Quizizz 

o Learning apps 
o Nearpod 
o Peardeck 
o Vimto.online 

Rada: 
S portály můžete pracovat – vytvářet svá vlastní cvičení nebo využít cvičení sdílená dalšími 
uživateli. Je potřeba je prozkoumat, zjistit, jaké nabízejí možnosti, a dle libosti je dále využívat.  
Na některých je bez přihlášení nebo zaplacení menšího poplatku přístupná pouze demo verze.  

https://cizinci.npi.cz/.../upl.../2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf
https://www.cicops.cz/.../603-materialy-na-vyuku-cestiny…
https://uciteleucitelum.cz/tema/pro-ukrajinske-deti?fbclid=IwAR0k4zZBG9_yLQOs0n_KGcqeO8nQXLWjROtQs2WUoPbW77AqEdS89YoR-ww
https://decko.ceskatelevize.cz/ahoj
https://www.casopis-ahoj.cz/
https://www.zaedno.org/home-kamaradi
https://www.twinkl.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-cestina-pro-ukrajinsky-mluvici
https://www.umimeto.org/
http://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.facebook.com/groups/1365249796891956
https://www.facebook.com/groups/2306437439581392
https://www.facebook.com/groups/4307735699330068
https://www.facebook.com/auccj
https://www.facebook.com/digitalnilektori
https://www.facebook.com/UcimeOnline
https://www.vcelka.cz/vcelka-pro-ukrajinu
https://app.ceskylevouzadni.cz/
https://www.cestina2.cz/vitejte-na-e-learningu-cestina-jako-druhy-jazyk
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/104-pedstaven---pan-uitelka.html
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
https://www.duolingo.com/
https://babadum.com/?fbclid=IwAR1uM8WoBUdVNseZfYWJpPUVIowbs1VZZHAvTYlFtvLNCSdVvcofotG7xjY
https://www.movapp.cz/
https://wordwall.net/
https://www.flippity.net/
https://kahoot.com/
https://www.sli.do/
https://www.socrative.com/
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://nearpod.com/
https://www.peardeck.com/googleslides
https://vimto.online/
https://vimto.online/


 

NEPOKOJE NA UKRAJINĚ 

Jak bojovat proti dezinformacím ve výuce? 
Nápomocný vám může být web:  

o www.jsns.cz,  
o www.demagog.cz,  
o www.manipulatori.cz,  
o příp. Co se děje na Ukrajině? Informace pro děti, které se ptají na válku  

LEX Ukrajina, zásadní informace vyplývající z tohoto zákona: 

• řízení kapacit: ředitel - zřizovatel - krajský úřad - MŠMT 

• snazší navyšování kapacit škol bez nutnosti dodržovat hygienické požadavky na prostory 

• zvláštní termín zápisu do MŠ a 1. tříd pro ukrajinské děti v období od 1. června do 15. 
července 

• možnost dočasně přizpůsobit vzdělávací obsah úspěšné adaptaci 

• možnost zaměstnat ukrajinsky mluvící pedagogy 

• přihlášky na SŠ prodlouženy až do 5. a 8. dubna 

• JPZ z matematiky také v AJ nebo UA 

V metodice MŠMTnaleznete také podrobné informace ke správnímu řízení, organizaci vzdělávání i 
výhledu pro financování! 

• Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického 
pracovníka (edu.cz) 

• Aktuální informace pro ředitele/ky mateřských škol ke vzdělávání dětí z Ukrajiny (edu.cz) 

Lex Ukrajina je platný do 31. 8. 2022 
 

Nápomocné weby: 

o Audioslovník česko-ukajinský / ukrajinsko-český (mujrozhlas.cz) 

o pohádka (audio): Válka, která změnila Rondo CZ / Війна, що змінила Ронд UKR 

o čeština pro Ukrajince: 16 UA-CZ lekcí 

o videokurz: Čeština pro Ukrajince (seduo.cz) 

Pomoc k tisku: 

o Pracovní listy v ukrajinštině (edu.ceskatelevize.cz, náměty do výuky)  

o lekce ČDJ pro UA děti, NPI 

o UA krátké pohádky do ruky k tisku 

Komunikace s rodiči, školský systém, info: 

o Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ  

o finanční pomoc pro děti ve škole (konto bariery) 

o .pdf učebnice ukrajinštiny zdarma (vydavatelstviupol.cz)  

o ukrajinské učebnice ke stažení (Fraus) 

http://www.jsns.cz/
http://www.demagog.cz/
http://www.manipulatori.cz/
https://junior.rozhlas.cz/co-se-deje-na-ukrajine-informace-pro-deti-ktere-se-ptaji-na-valku-8700147?fbclid=IwAR0KD6G7Kfs1WIa7z_gPqsIbxax4gyP_wM9zuUw-Ftu-dsaMdJuTdxvWTno
https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/https:/www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/
https://www.edu.cz/informace-k-moznostem-zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-na-pozici-pedagogickeho-pracovnika/
https://www.edu.cz/informace-k-moznostem-zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-na-pozici-pedagogickeho-pracovnika/
https://www.edu.cz/aktualni-informace-pro-reditele-ky-materskych-skol-ke-vzdelavani-deti-z-ukrajiny/
https://www.mujrozhlas.cz/audioslovnik-audioslovnik/zaklady-pro-deti-osnovi-dlya-ditey?_ga=2.128969099.646242043.1650371846-1947778732.1650371846
https://junior.rozhlas.cz/valka-ktera-zmenila-rondo-viyna-shcho-zminila-rondo-jan-cina-v-poeticke-8709045
https://junior.rozhlas.cz/valka-ktera-zmenila-rondo-viyna-shcho-zminila-rondo-jan-cina-v-poeticke-8709045
https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/?fbclid=IwAR1JIqg656gF8stzShDGg9bgUR5GC5991QkycjkMoHVabcwgDMJd5VwdVI8
https://www.seduo.cz/pro-ukrajince?utm_source=seduo.cz&fbclid=IwAR0P3-vPnt9F5O5BSlQ0tOgJ3XzP2NaeeA6RbgpHMVtS9SY4Hs8CNEJLSb8
https://edu.ceskatelevize.cz/vybrane-kapitoly/pracovni-listy-v-ukrajinstine?fbclid=IwAR0MaEy50VGt0AQ-sogYJN9EU_UEQZd2VR65w2TRCVRLDHB78WqdM6TvrgM
https://blogy.rvp.cz/cestinaproukrajinskedeti/
file:///C:/Users/svandova.tereza/Downloads/kn-ukr-final---mv0QjXyKxoUEx6GW.pdf
https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/
https://www.kontobariery.cz/O-nas/Aktuality/Vzdelani-bez-barier
https://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-6095-6
https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155?fbclid=IwAR2DhnmWjNliFjXPkIeqLhH69RR9kZxjkfW3AwnNC6t-NfTLW2JTk2aKELo


 

Materiály do jiných předmětů než čeština:  

angličtina:  
článek o 7 webech, kde najít materiály,  
breakingnews: téma ukrajinská krize,  
sharemylesson.com (10 zdrojů k učení o Ukrajině) 

člověk a jeho svět:  
Jak mluvit o válce na Ukrajině 
možné využití webů bojujících proti dezinformacím uvedených výše 

hudební výchova:  
práce s písní Ukrajino, Ukrajino,  
Příběhy a hudba nás spojují 
písně různých zemí (pudding.cool., music map) 

matematika:  
ukrajinské osnovy,  
knihovna materiálů,  
konkrétní témata na výuku,  
celoukrajinská škola online,  
učebnice matematiky v UKR 
využití učebnic ze zpřístupněných materiálů nakladatelství Fraus 

Pro nutnost komunikace skrze nutně rychlé překlady: 

online překladač čeština-ukrajinština z ÚFAL 

překladač Lingea  

překladač UA-transtlit 

překladač Deepl.com (ideální na angličtinu) 

Využít je samozřejmě možné také Google překladač.  

Rada: 
U všech překladačů si dejte pozor na zadávání složitých větných konstrukcí. Čeština 
je na rozdíl od mnoha cizích jazyků jazyk flektivní s bohatou slovní zásobou a mnoha 
obměnami. Na překlady zadání úloh ale překlad postačí. 

V případě potřeby opravdu kvalitního překladu nebo tlumočení využijte pomoci NPI 
nebo NNO ve vašem okolí.  

Při komunikaci s cizinci můžete využívat také pomoci integračního centra ve vašem 
kraji (www.integracnicentra.cz), případně práce interkulturních pracovníků (jsou-li 
k dispozici).  

Komunikujete přes zprávy?  
A slyšeli jste o aplikaci Native Chats? 

 
 

https://www.techlearning.com/how-to/7-sites-and-sources-for-teaching-about-ukraine
https://breakingnewsenglish.com/2202/220224-ukraine-crisis.html
https://sharemylesson.com/blog/teaching-ukraine-war?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=2022_02Mar_onemessage_ukraine%20%281%29&utm_content=&spMailingID=46482304&spUserID=OTg5MTIyMjY5MzQ0S0&spJobID=2200299395&spReportId=MjIwMDI5OTM5NQS2
https://clanky.rvp.cz/clanek/23202/ODKAZY-NA-METODICKE-MATERIALY-PRO-VYUKU-K-TEMATU-VALKA-NA-UKRAJINE.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/23201/UKRAJINO%2C-UKRAJINO.html
https://pudding.cool/2018/06/music-map/?date=202103&fbclid=IwAR15TN0sKIIisDB6xhU2fswdsNjWQ5uXCOWr1mU-dY4rPceB5zWZMVgN5yw
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
https://lib.imzo.gov.ua/
https://drive.google.com/drive/folders/1LcTlnl9IufS3ZB2FhzFzKRFLsrxCcqls
https://lms.e-school.net.ua/
https://subject.com.ua/textbook/mathematics/index.html?fbclid=IwAR082Bbp-pZQtNRZkukNiQvxZIOsfG1WToB0mjVY7X9OeBJ80iXQY6x3SH4
https://lindat.cz/translation?fbclid=IwAR289E76PvicJO2MXXzBbBjwNEerhZJa0kG5QCduRBqwjHEixHWHMvF41k0
https://prekladac.lingea.cz/
https://ua-translit.cz/?fbclid=IwAR0KvQnZMfm-ERxWQV_bkJpY5pB6gR6UwrTALD7Wf1VeVhQOoym4AvaU5cc
https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.cz/?hl=cs&sl=auto&tl=en&op=translate
https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/
http://www.integracnicentra.cz/
https://mobilmania.zive.cz/clanky/aplikace-native-chats-preklada-zpravy-v-realnem-case-do-stovky-jazyku-ani-nepoznate-ze-se-bavite-s-cizincem/sc-3-a-1354453/default.aspx


 

materiály v ukrajinštině:  

o ukrajinské učebnice v .pdf (všechny předměty I.+II. stupeň) 

o škola s nadhledem 

o web , materiály: ukrajinská knihovna 

o přípravy: ukrajinská verze našeho RVP portálu 

o rodiče, učitelé a lidé z pomáhajících profesí, web Biblikid: https://www.bibliokid.if.ua/ 

o UKR učebnice 

o Khan Academy (i v bulharštině) 

videa v UKR jazyce:  

o Prasátko Pepina,  

o Klasické pohádky (Koblížek, Řepa, Bouda budka a další),  

o Fixiki (oblíbený ukrajinský seriál o barevných skřítcích),  

o Mašenka a 3 medvědi,  

o Baby shark (UKR verze písničky),  

o Pohádky o autíčkách 

dvojjazyčné materiály:  

o pracovní listy s česko-ukrajinským 

zadáním 

- jak na češtinu u dětí s OMJ,  

- opakování učiva pro 1.-2. třída,  

- grafomotorická cvičení pro děti 4-7 let  

o Pohádky pro lepší den  

- obrázky, text v UKR i CZ, volně ke 

stažení 

o ukrajinská-česká abeceda (pracovní 

listy) 

o uč se česky  

- vytvořené materiály na procvičování 

slovíček v různých tématech 

 
slovníčky:  

CZ-UKR slovník do školy na WORDWALL online cvičení 

CZ-UKR Slovníček základních pojmů a vět  

CZ-UKR web: Zodpovědná výuka (slovníček do ruky, pracovní listy) 

CZ-UKR web: UČITELNICE.cz   

CZ-UKR: Seznámení s Ukrajinou, pohádky (namluvené ukrajinsky, text v českém jazyce) 

CZ-UKR slovník do školy na WORDWALL online cvičení  

hry a další: 

o česko-ukrajinské a slovensko-ukrajinské pexeso a omalovánky 

o CZ-UKR Táborovky, česko-ukrajinská stezka 

 

https://pidruchnyk.com.ua/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/kod/005105?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=FRAUS-KA220033-2022-03-08&fbclid=IwAR0OhJoG50z-MgeFQZERsJ2h5v1CanWus0YRUl2tZs20s7aUjLRcouTcICQ
https://ukrajina.knihovny.cz/
https://vseosvita.ua/library
https://www.bibliokid.if.ua/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/?fbclid=IwAR27_4H3PRTZiFJxzMfVtcuekCJ2ONw1c92konkKFO8CFHw1bT9CLJtlz5I
https://uk.khanacademy.org/?fbclid=IwAR3IDB-rIJU4ed6aWawFOIFa_Tk9pEVM7QZn1eYtX4Tuf9ivH6AQYgU_xfc
https://bg.khanacademy.org/?fbclid=IwAR2ZnXnw6FBoAIepfY2cwI56d28vZvy7UecOTB1gmXKdW2tuqbnqu8WbYhU
https://www.youtube.com/watch?v=C0w5rSarpiU
https://www.youtube.com/watch?v=DjYcFUzF7Zo...
https://www.youtube.com/watch?v=MP7nlxCKkfc…
https://www.youtube.com/watch?v=W9bE8wfFaj4...
https://www.youtube.com/watch?v=SMf8e84mWi0...
https://www.youtube.com/watch?v=-CULFPEBmSk...
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SOEjfN9fjC55StgJTHPBsx0VnYtXKeWs
https://www.sandradetem.cz/sandra-pomaha/?fbclid=IwAR1IW7QJqI1-5pQlrGrtahPCn6IrO9CP_VOdj7JzZcyeW-B-eLY_4-SHPkg
https://www.aktivnizak.cz/ke-stazeni-pracovni-listy-volne?fbclid=IwAR3GyOPr5z8BQ7DAkJjjNMw5XjIFD5GbUgzwBVj84nl46OoWB-wVKMJcTfI
https://www.aktivnizak.cz/ke-stazeni-pracovni-listy-volne?fbclid=IwAR3GyOPr5z8BQ7DAkJjjNMw5XjIFD5GbUgzwBVj84nl46OoWB-wVKMJcTfI
https://orgpad.com/o/ALAyCB7vRNzKaYZLY9giEG?s=ucsecesky&token=AfLD7XoStNN55cKT9A8gPd&fbclid=IwAR0RaztnGBsZXpQ1HD63tg3y_auNA2cWguyC303ngnW6acRCBgvSCaVeQUM
https://wordwall.net/cs/resource/29783322/cz-ua-%c4%8desko-ukrajinsk%c3%bd-slovn%c3%adk-do-%c5%a1koly
https://drive.google.com/drive/folders/129vObZ0vUHpDd07slIfaiAfKsEbx1mNw?fbclid=IwAR2W-tyT1FN8AX4upSnyquyPCWM9QSbbuYbeMpJKGY3zGweQFgkL_X7PCBA
https://www.zodpovednavyuka.cz/.../tvorim-pro-vsechny.../...
https://www.facebook.com/ucitelnice/?__cft__%5b0%5d=AZWDeKX6O2TdmerqBX0d53UCQ9eWT-3Zb7YsF7-Yscj808uxiwi5oB9rg30GtvE9gVP3UW_8GnptKNSEcG6I0ceeuMG_H6ry8om8c9b7155lPhplyK0HewPWmPtgYpaeI3dAoquxQ-9BlMajiBWrkv4d&__tn__=kK-R
https://www.zaedno.org/home-kamaradi/644-seznameni-s-ukrajinou
https://wordwall.net/cs/resource/29783322/cz-ua-%c4%8desko-ukrajinsk%c3%bd-slovn%c3%adk-do-%c5%a1koly
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm…
https://www.facebook.com/taborovky/?__cft__%5b0%5d=AZWDeKX6O2TdmerqBX0d53UCQ9eWT-3Zb7YsF7-Yscj808uxiwi5oB9rg30GtvE9gVP3UW_8GnptKNSEcG6I0ceeuMG_H6ry8om8c9b7155lPhplyK0HewPWmPtgYpaeI3dAoquxQ-9BlMajiBWrkv4d&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/2040805136207301/posts/3125356231085514/


 

Rada:  
 
Zdarma se dá sehnat mnoho hezkých materiálů, některé se ovšem vyplatí koupit. 
Třeba právě publikaci  Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 od Zdeny Malé. 

S ní nešlápnete vedle! 

 

Něco málo navíc:  

o Zjistěte si, jaký je rozdíl mezi ruštinou a ukrajinštinou? 

o Pokud byste se chtěli vrhnout sami na základy vybraného cizího jazyka, 

zkuste Duolingo, Memrise, nebo jinou jazykovou aplikaci, případně oslovte 

jazykové školy ve vašem okolí, nebo najděte rodilého mluvčího, se kterým si 

můžete chatovat např. před HelloTalk nebo WhatsApp. 

o Chcete zpestřit výuku filmem, ale nevíte, jak najít filmy s českými titulky? 

Navštivte stránku promitejity, příp. vysílání České televize.  

o Máte zájem o získávání informací o aktivitách Centra pro cizince 

Jihomoravského kraje? Přihlaste se k odběru našemu NEWSLETTERU. 

 

Rádi byste cizince učili, ale netroufáte si na výuku skupin nebo nevíte, co vše 
to obnáší? Honí se vám ještě něco hlavou?  
 

Nebojte se nám napsat nebo na nás odkázat cizince! 

o Všechny naše služby jsou pro cizince zdarma.  

o Metodickou podporu lektorů a komunikaci se zájemci o lektorování se 

stará náš Radim Ošmera: osmera.radim@jmk.cz 

o Metodická i jiná podpora pro pedagogy v Jihomoravském kraji je 

poskytována zdarma, díky naší informační a Meta, o.p.s. regionální 

pracovnici Terce Švandové: svandova@meta-ops.cz 

o Nápomocni vám mohou být i naši další pracovníci a pracovnice. 

 

Děkujeme, že jste došli až sem! 
Vaše Centrum nejen pro cizince 

 

 

https://www.czechstepbystep.cz/detail-ucebnice/hry-a-aktivity_a1-1
https://ct24.ceskatelevize.cz/3448998-rozdily-mezi-rustinou-a-ukrajinstinou-v-cem-se-lisi-pro-cizince-na-poslech-podobne-reci
https://www.duolingo.com/?fbclid=IwAR1d5MCURGaUFWlzRLuyX8Z-2Wevb05JP6-VfvGNTlsDy4xpLHz-jx4Q63g
https://www.memrise.com/
https://www.hellotalk.com/
http://www.promitejity.cz/filmy/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
https://www.cizincijmk.cz/cs/newsletter/
https://www.cizincijmk.cz/cs/sluzby/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kontakty/centrum-pro-cizince-jmk/


 

 

 

 

 


