
 

 

Tandem 

Koordinační centrum 

česko-německých výměn 

mládeže 

Koordinierungszentrum 

Deutsch-Tschechischer 

Jugendaustausch 

                             

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže  | Riegrova 17 | 306 14 Plzeň 

tel.: +420 377 634 755  |  Fax: +420 377 634 752  |  tandem@tandem-org.cz |  www.tandem-org.cz 

 

Projekt „Sousední světy – Nachbarwelten“ 

Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let 

  

Čeština jako cizí/druhý jazyk 

 

 

Kolektiv autorů. Dětsky hezky česky für 
Kinder. Freyung: Zentrum für Sprachkompetenz 

Deutsch-Tschechisch, 2019. 
 
Více na www.jazykovakompetence.cz/de/. 

 
 
 
 
 

 

 

LINHARTOVÁ, Tereza a Barbora LOUDOVÁ 
STRALCZYNSKÁ. Děti s odlišným 
mateřským jazykem v mateřských školách. 
Praha: META, o.p.s. – Společnost pro 
příležitosti mladých migrantů, 2018. 

 
1. vydání, PDF verze: www.meta-
ops.cz/sites/default/files/meta_deti_s_omj_v_ms_met
odika.pdf  
 
2. vydání k objednání: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMidKSk
Pi8ydlSMPRnDBRUXTTyIWYUfudIB8IIMUfskDWv-
w/viewform 

 
 

 

KIKUS ‒ metodika výuky jinojazyčných dětí 
 
Materiály v češtině. META, o.p.s. – Společnost pro 
příležitosti mladých migrantů: 
www.inkluzivniskola.cz/content/didakticke-materialy-
priprava-na-lekce-kikus-v-praxi 
 
K objednání: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3MPN
lRD1_ZtPF62dJu18CdLQrDa5WvS-
3938xGWnbMsbxg/viewform 
 
Materiály v němčině. Zentrum für kindliche 
Mehrsprachigkeit e. V.: 
www.kikus.org/home.html 
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DOLEŽÍ, Linda (ed.). Začínáme učit češtinu 

pro děti‑cizince (předškolní věk). 
Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ – 
Asociace učitelů češtiny jako cizího 
jazyka, 2015. ISBN 978-80-260-7506-6. 
 
Publikace ke stažení:  
www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-
cestinu-pro-deti-cizince-%E2%80%93-predskolni-vek-
a307 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOLEŽÍ, Linda (ed.). Začínáme učit češtinu 

pro děti‑cizince (mladší školní věk). 
Příručka pro lektorky a lektory. Praha: AUČCJ – 

Asociace učitelů češtiny jako cizího 

jazyka, 2014. ISBN 978-80-260-5587-7. 

 
Publikace ke stažení:  
www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-
cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-
%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305 

 
 
 
 

 

GJUROVÁ, Naděžda. Čeština jako cizí jazyk 
pro začínající školáky. Portál, 2011. ISBN 978-
80-7367-837-1. 

 
Bližší informace a možnost objednání: 
https://obchod.portal.cz/pedagogika/cestina-jako-cizi-
jazyk/ 

https://obchod.portal.cz/pedagogika/cestina-jako-cizi-jazyk/
https://obchod.portal.cz/pedagogika/cestina-jako-cizi-jazyk/
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MORGENSTERNOVÁ, Monika, Lenka 
ŠULOVÁ a Lucie SCHÖLL. Bilingvismus a 
interkulturní komunikace. Wolters Kluwer, 2011. 
ISBN 978-80-7357-678-3. 
 
Ukázky a kniha k objednání: 
https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/bilingvismus-a-
interkulturni-komunikace.p934.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norimberská doporučení k ranému 
osvojování cizího jazyka. Goethe-Institut, 

2010. České vydání, nové zpracování. ISBN 978-3-
939670-38-4.  

 
PDF verze:  
www.goethe.de/lhr/prj/nef/csindex.htm 
 
Online verze: 
www.goethe.de/ins/cz/pro/fremdsprachenlernen/Nuer
nbergerEmpfehlungen_cz.pdf 
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