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Učebnice - verze tištěná, verze pdf
Příloha - slovníček, klíč, gramatika (mj. ukrajinská verze,
ruská verze)
Podrobný manuál na webu
Materiály on-line - CzechStepByStep
Učebnice - verze tištěná, verze pdf
Příloha - slovníček, klíč, gramatika
Podrobný manuál na webu
Materiály on-line - CzechStepByStep

Učebnice
Cvičebnice

Učební materiály volně přístupné
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele
českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s.,
Praha 2005.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s., 2013.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky.
Most PRO, o.p.s.
Pracovní listy pro A1 k TP: témata: Denní režim, Osobní údaje, rodina
a životopis, Stravování, Volný čas a zábava, Vzdělávání.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího
jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007. K

Audiovizuální materiály
Brouček, L. a kol.: Čeština do práce:
Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. CIC
2013.
L-pack. Jazykový balíček pro migranty v
Evropě
Výuková videa A1 pro trvalý pobyt

Kde hledat inspiraci na youtube, např.:
Learn Czech Online - YouTube
Czech with a Praguer - YouTube
Jitka Pourová - lektorka češtiny pro cizince YouTube

Ke stažení na
Kurz èeského jazyka (inkluzivniskola.cz)
handout.indd (inkluzivniskola.cz)
Ano,učím se česky.pdf (inkluzivniskola.cz)
Most pro lidská práva (inkluzivniskola.cz)
Materiály ke stažení – Trvalý pobyt (cestinapro-cizince.cz)
Český den - materiály pro učitele češtiny jako
cizího jazyka | Inkluzivní škola
(inkluzivniskola.cz)
pro A1-A2

Ke stažení na
Video kurzy češtiny pro cizince zdarma |
Kurzy češtiny pro cizince
(kurzycestinyprocizince.cz)
Stáhnout manuál | L-Pack
Čeština L-Pack 1 - YouTube
Výuková videa – Trvalý pobyt (cestina-procizince.cz)

Obsahuje
Videa, přepisy
Manuál nedostupný
Deklarují pro úroveň A2
Manuál, videa
Videa, přepis, pracovní list

Průběžně aktualizovaný seznam učebnic a zdrojů pro výuku (rozdělený
též dle věku studentů):

Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (metaops.eu)
https://www.inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/zdroje-materialu-provyuku-cjdj

