
ÚVOD
Vážení a milí učitelé, 

předkládáme Vám materiály, které mají pomáhat těm, kteří v době války na Ukrajině 2022 vyučují češtinu 
lidi uprchlé do ČR před válečným konfliktem. 

Předložené texty jsou určeny: 

a)  učitelům, kteří se obvykle nevěnují zprostředkování češtiny pro cizince na úrovni A0 (absolutní začáteč-
níci, navíc bez znalosti latinky), 

b)  učitelům-dobrovolníkům bez zkušeností s výukou (tzn. lidem z jiných oborů, kteří ve zmíněné době 
pomáhají pokrýt nedostatek učitelů češtiny pro cizince). 

Zmíněnou dobročinnou vyučovací činnost nejen oceňujeme, ale snažíme se ji aktivně podporovat. Z tohoto 
důvodu se s Vámi chceme podělit o naše dlouholeté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince a s tvorbou 
vyučovacích materiálů. Usilujeme o to, aby tento dokument sloužil při práci jak s dětmi, tak s dospělými. 
Předkládáme Vám v něm proto nápady k možnému sestavení přípravy hodiny češtiny pro cizince (úro-
veň A0), poskytujeme sadu cvičení včetně metodických komentářů a odkazů na zdroje. Předpokládáme, 
že po probrání uvedené báze si najdete učebnici, která se Vám bude líbit a podle které budete v práci pokra-
čovat. 

Naše speciální poděkování patří nakladatelství Albatros Media, jehož prostřednictvím je tato aktivita rea-
lizována. V předkládaných podpůrných materiálech odkazujeme na učebnice a cvičebnice od uvedeného 
nakladatelství, citujeme zejména učebnici a cvičebnici Čeština pro cizince, úroveň A1 a A2 (učebnice, cvi-
čebnice), učebnice má doložku MŠMT.1

V současné době vzniká k podobným cílům celá řada metodických podpor. Pokud Vám tedy naše cvičení 
a styl zprostředkování zkušeností nevyhovují, doporučujeme čerpat z dalších možných zdrojů (např. vyučo-
vací podpora NPI, META). 

Děkujeme Vám všem, kteří pomáháte lidem uprchlým před válečným konfliktem. Doufáme, že tímto mate-
riálem alespoň některým usnadníme výuku cizinců na úrovni A0.

Mnoho úspěchů ve výuce přejí autorky 

Marie Boccou Kestřánková (Ústav bohemistických studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy),
Jarmila Klaudysová (Krajánek ve světě z.s. / ZŠ Vorlina, Vlašim)
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