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V Centru pro cizince Jihomoravského kraje najdete knihovničku vytvořenou z materiálů vhodných 
k výuce ČDJ, ale také metodik a her, které si můžete po domluvě prohlédnout.  

Máte-li zájem o konzultaci materiálů vhodných pro jazykovou nebo věkovou skupinu vámi vzdělávaných 
cizinců, obraťte se na pracovnici Meta, o.p.s. Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou, se kterou úzce 
spolupracujeme.  

Rozdělení na jednotlivé vzdělávací stupně je pouze orientační. 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat! 
tým Centra pro cizince JmK 

pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ: 

 Nápadníček aktivit pro MŠ (Meta) 

 Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát: Neverbální dítě v MŠ (Pasparta) 

 Domino 1 (učebnice, pracovní sešit, metodika) 
Domino 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika)  

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 + RU/EN, appendix), Lída Holá, Pavla Bořilová 
Čeština express 2 (A1/2 + appendix), Lída Holá, Pavla Bořilová 
Čeština express 3 (A2/1 + RU/EN, appendix), Lída Holá, Pavla Bořilová 

 Čeština pro cizince a azylanty A1 (učebnice, cvičebnice), Jana Bischofová a Milan Hrdlička 

Čeština pro cizince a azylanty A2 (učebnice) 
Čeština pro cizince a azylanty B1 (učebnice, pracovní sešit) 
Čeština pro cizince a azylanty B2 (učebnice)  

 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 

 Česká gramatika v kostce, Česky krok za krokem 2 

 Čeština extra (A1-A2): Průvodce českou gramatikou, Jana Harperová, 2012 

 Čeština pro život (FR/RJ), Alena Nekovářová 

Čeština pro život (EN/DE), Alena Nekovářová 
Čeština pro život 2 (EN/DE), Alena Nekovářová 

 Čeština pro středně a více pokročilé, Jana Bischofová 

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

 New Czech Step by Step, Lída Holá, 2011 (EN) 
+ aktivity book, 2015 

Materiály Národního pedagogického institutu (NPI): 

 KPZ (komunikační karty) 

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

 Hello Czech republic: Doma v nové zemí (příručka pro učitele) + komiks Jednou se zase 
setkáme, Sanam (2013) 

 Hledá se dvojjazyčný asistent… (2014) 

 Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem: systémová doporučení (2014) 

 Jaká je škola u mě doma (2015) 

https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty
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 Komunitní tlumočníci ve víru integrace  

 Dvojjazyční asistenti pedagog: příběhy úspěšné integrace (2016) 

 Diskriminace do školy nepatří! Aneb rukověť pro rodiče a učitele pro naplňování práva dětí a 
migrantů na vzdělávání (2016) 

 Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem (2019) 

 Existuje-li to, je to možné (2021) 

 Nápadníček aktivit pro MŠ 

 Levou zadní I. (učebnice, pracovní sešit) 

další možné materiály k nahlédnutí: 

 Rozšiřující nápravná cvičení – český jazyk a literatura (PhDr. Kendíková, RAABE) 

 Český jazyk (PhDr. Kendíková, RAABE) 

 Čeština s humorem (Vonková, Karolinum, 2018), úroveň A1-B2 

 Česky s obrázky (Milena Vonková, Karolinum, 2013), úroveň A1-B1 

 Communicative Czech (pracovní sešit) 

 Interaktivní čeština (pracovní sešit), Univerzita Karlova, 2012 

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

 Vaše šance jít do práce (učebnice) 

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

 Čeština pro cizince: soubor metodických listů (J. Hlaváčková a kol.) 

 Zajíček ti tleská (M. Kailová), 2017 

 Jaro: Obrázkové příběhy (R. S. Bernerová) 

 Už poznám barvy (Albatros) 

 Rozumí koza petrželi? (Portál) 

 Levou zadní (Labyrint/Raketa) 

 Obrázky z československých dějin (Albatros) 

 Obrázky z dějin zeměpisných objevů a výletů (Albatros) 

 Malované dějiny Evropy (Albatros) 

 Poslouchám pohádku a čtu podle obrázku (Grada) 

 Veselé bajky (Fragment, Čteme s obrázky) 

 Víš, co čteš? (Portál) 

 Velké logopedické pexeso 2 
Velké logopedické pexeso 3 

publikace a hry:  

 Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1 (Zdena Malá, Czech step by step, 2019) 

 Čeština pro cizince: Jazykové hry 1 

 Čeština pro cizince: Jazykové hry 2 

 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků, Petr Hladík 

 Pověz mi to obrázkem (Kateřina Konvalinková, Portál, 2021) 

 Česky s vlaštovkou 1 (Halíková a Ošmera, AUČCJ) 
Česky s vlaštovkou 2 (Halíková a Ošmera, AUČCJ) 
Česky s vlaštovkou 3 (Halíková a Ošmera, AUČCJ) 
 

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

 Obrázkové karty: 
Orientace v čase a prostoru – sada hodiny 
Pro podporu komunikace u dětí s OMJ 
 

 1MA6LEE (fantastické karty) 

 Lesní škol(k)a karty – 48 zábavných aktivit pod širým nebem 

 Protiklady (30 posuvných karet) 
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adaptovaná próza: 

 O pejskovi a kočičce, Josef Čapek (Czech step by step, A1) 

 Pohádky (adaptace Lída Holá, Czech step by step, A2) 

 Brněnské legendy (adaptace Martina Trchová, Czech step by step, úroveň A2) 

 Pražské legendy (adaptace Lída Holá, Czech step by step, úroveň A2) 

 Povídky Malostranské, Jan Neruda (adaptace Lída Holá, Czech step by step, úroveň B1) 

 Staré pověsti české a moravské (adaptace Lída Holá, Czech step by step, úroveň B1) 

 První lásky a jiné povídky (adaptace Převrátilová a Bulejčíková, Czech step by step, úroveň 
B1) 

 Košík plný milenců (adaptace Převrátilová a Bulejčíková, Czech step by step, úroveň B2) 

 Alenka v říši divů, Lewis Carroll (adaptace Petra Sůvová, Sova Libris, B1) 

 Obraz Doriana Graye (adaptace Sůvová a Vlna, Sova Libris, B2) 

 Osudy dobrého vojáka Švejka za 2. světové války (adaptace Vladimír Zajíc, Fortuna Libri, B2) 
 

 CD Česká čítanka (Ilona Kořáková, Akroplis – 47 nahrávek v podobě audioknihy) 

 Zpívejte si česky, Jiřina Bartošová, A1 
 

ukázky časopisů:  

 Ahoj!  

 Raketa 

 Šimonovy listy  
 

materiály z Ateliér v lese:  

 abecedář 

 jezdím, pluji, létám + pracovní listy 

 les, 3-6 let  
 

 kreslený rok:  
malované jaro 
malované léto 
malovaný podzim 
malovaná zima 
 

 ovozel komplet 

 lidské tělo + pracovní listy 

 hudební nástroje + pracovní listy 

 sada pro prvňáčky  

 obrázkový rozvrh 

 ABC omalovánky 

 hledej slovo 

 najdi něco  
 

 najdi dvojče:  
zoo 
louka 
 

 plakáty:  
lidské tělo 
čísla 
tvary 
rok (jaro, léto, podzim, zima) 

 

 

(seznam ke dni 25. 08. 2022) 

zpracovala: Mgr. et Mgr. Tereza Švandová 

 

naše další dokumenty ke stažení:   

Máte ve škole žáka cizince         Inspiromat         Pedagogická knihovna 
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