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01. PRO  
MALE   
DETI

Vazen  rodice,
rádi bychom vašim dětem usnadnili příchod do české školy, a to nejen budoucím 
prvňáčkům, ale i starším školákům. 

vybrali jsme pro vás internetové stránky, které umožní dětem seznámit se s češtinou 
a poslouží jim k rychlejšímu naučení jazyka. náš výběr zahrnuje zdroje určené přímo 
cizincům bez znalosti češtiny, ale také odkazy na stránky určené českým dětem, které 
snadno mohou využívat i děti s odlišným mateřským jazykem.

podpořte své děti v seznamování s češtinou ještě před jejich příjezdem do České re-
publiky. i základní a pasivní znalosti pomůžou při přechodu do nového prostředí. 
posloucháním českých písniček a sledováním pohádek v češtině si děti zvyknou na in-
tonaci a melodii řeči. při práci s českými internetovými stránkami se seznámí s psanou 
podobou české abecedy i slovní zásobou užitečnou při práci v internetovém prostředí.

pokud máte možnost zajistit dítěti kurz češtiny (i v on-line podobě, např. přes skype), 
zvýšíte tak šanci na jeho rychlejší adaptaci v české škole. 

věříme, že níže uvedený seznam internetových stránek bude pro vaše děti zdrojem 
poučení, ale i zábavy – ostatně, byl to Čech, pedagog Jan Ámos komenský, kdo už před 
více než 350 lety pronesl slavnou větu „schola ludus“ / „Škola hrou“. 



kompletnÍ  
kurz

pracovní sešit pro děti, které ještě neumí číst 
a psát. 10 komunikačních témat, obrázky, úko-
ly. materiál není určený k samostudiu, je vhod-
ný pro výuku s lektorem nebo pokročilým uži-
vatelem českého jazyka.

GraFoMotorika

materiály pro práci s dětmi – didak-
tické hry, pracovní listy, omalovánky. 

vše zdarma ke stažení.

https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_
cizince/materialy_ke_stazeni/nectu_nepisu_
ucim_se_cesky.pdf

https://www.vesela-chaloupka.cz/

NECTU, NEPISU,  
UCIM SE CESKY  
(cic, 2018) 

VESELA  
CHALOUPKA

https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/nectu_nepisu_ucim_se_cesky.pdf
https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/nectu_nepisu_ucim_se_cesky.pdf
https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/nectu_nepisu_ucim_se_cesky.pdf
https://www.vesela-chaloupka.cz


psanÍ

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

pracovní listy, výtvarné aktivity, pok-
usy, hry atd. pro předškoláky nebo 
mladší školáky.

on-line škola zdarma. 
cvičení, psaní, hry pro děti z 1. třídy.

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/

https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/
pisanka/

BOBYHO SKOLA
SIKOVNY CVRCEK

http://www.sikovny-cvrcek.cz
https://bobyho-skola.cz/cesky
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka
https://bobyho-skola.cz/cesky-jazyk-1-trida/pisanka


02.
PRO  
STARSI   
DETI



https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_
cizince/materialy_ke_stazeni/cestina_do_
skoly.pdf 

audiovizuální kurz zaměřený 
na téma škola. 

ČeŠtina  
pro ciZince

https://skolakov.eu/

Weby (neJen)  
pro ČeskÉ ŠkolÁky

Webový portál obsahující cvičení  
z českého jazyka, ale i dalších školních 
předmětů. 

určený pro děti z 1. – 5. třídy  
základní školy.

CESTINA DO SKOLY 
(cic, 2013)

SKOLAKOV

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/
cs/e-learning.html 

https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/cestina_do_skoly.pdf
https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/cestina_do_skoly.pdf
https://www.cicops.cz/images/cestina_pro_cizince/materialy_ke_stazeni/cestina_do_skoly.pdf
https://skolakov.eu
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html


interaktivní cvičení pro domácí 
přípravu žáků 1. stupně.

https://rysava.websnadno.cz/ 

procvičování českého jazyka  
on-line, hry i netradiční cvičení.

https://www.umimecesky.cz/

LUsTENKY -  
procvicovan  uciva  
pro zaky 1. stupne

UMIME CESKY

https://rysava.websnadno.cz
https://www.umimecesky.cz


E-LEARNING A APLIKACE  
PRO MOBIL NEBO TABLET

https://www.skolasnadhledem.cz

cvičení pro děti  
od 1. třídy po střední školu. 

e-learning i pro úplné 
začátečníky.  

zdarma po registraci.

e-learning na webu  
i aplikace ke stažení.  

Čeština pro všední den.

stahujte nebo vytvářejte 
své vlastní sady kartiček 

se slovíčky.

https://www.cestina2.cz/ https://www.click-
4czech.cz/app/

https://www.ankiapp.com/

SKOLA S NADHLEDEM

https://www.skolasnadhledem.cz
https://www.cestina2.cz
https://www.click4czech.cz/app
https://www.click4czech.cz/app
https://www.ankiapp.com


největší portál vzdělávacích videí v Čr.

https://decko.ceskatelevize.cz/ internetové stránky české dětské televize.  
Hry, videa, soutěže.

https://junior.rozhlas.cz/ rádio pro děti – pohádky, příběhy, 
písničky, soutěže.

https://edu.ceskatelevize.cz/

https://www.youtube.com/
channel/ucd7c4ickofsJ1r2s-

GJ1sota

https://www.youtube.com/
playlist?list=pllblltntettQr-

J2kolQQ-y6p8qQwgzzvz

https://www.youtube.
com/channel/ucc3-l1tyev-

fl-Ga6fwvkvla

https://www.youtube.com/
channel/ucuajc5y_4kpczG-

fmss-smvQ

RU AJ CZ

pro ruskoJazyČnÉ studenty pro anGlicky mluvící ČeŠtina on-line pro děti

https://www.youtube.
com/c/czechclass101/

featured

ČeskÁ on-line 
mÉdia pro dĚti

TELEVIZE A RADIO CESTINA NA YOUTUBE

https://decko.ceskatelevize.cz
https://junior.rozhlas.cz
https://edu.ceskatelevize.cz
https://www.youtube.com/channel/UCD7C4ICKoFSJ1R2SGJ1soTA
https://www.youtube.com/channel/UCD7C4ICKoFSJ1R2SGJ1soTA
https://www.youtube.com/channel/UCD7C4ICKoFSJ1R2SGJ1soTA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlBlltNtETtQrJ2koLQQ-Y6P8qQwgZzvZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlBlltNtETtQrJ2koLQQ-Y6P8qQwgZzvZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlBlltNtETtQrJ2koLQQ-Y6P8qQwgZzvZ
https://www.youtube.com/channel/UCC3
https://www.youtube.com/channel/UCC3
https://www.youtube.com/channel/UCuajC5y_4KPCZGFmSs
https://www.youtube.com/channel/UCuajC5y_4KPCZGFmSs
https://www.youtube.com/channel/UCuajC5y_4KPCZGFmSs
https://www.youtube.com/c/Czechclass101/featured
https://www.youtube.com/c/Czechclass101/featured
https://www.youtube.com/c/Czechclass101/featured


https://www.slowczech.com/

https://www.czechstepbystep.cz/materialy-on-line

https://zdenkuvceskypodcast.podbean.com/

tipy navÍc

výběr základní školy,  
zápis do školy,  

potřebné dokumenty.

https://www.cicops.cz/images/
socialni_poradenstvi/materialy_ke_

stazeni/prihlaseni_ditete_na_zs/
zapis_uk_web.pdf

https://www.cicops.cz/images/social-
ni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/
po_nastupu_na_zs/nastup_uk_web.pdf

systém školní docházky  
v České republice, klasifikace,  

práva a povinnosti rodičů i dětí.

DALSI WEBOVE STRANKY 
A PODCASTY

INFORMACE O SKOLSTVI  
V CESKE REPUBLICE

https://www.slowczech.com
https://www.czechstepbystep.cz/materialy
https://zdenkuvceskypodcast.podbean.com
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Prihlaseni_ditete_na_ZS/zapis_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Prihlaseni_ditete_na_ZS/zapis_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Prihlaseni_ditete_na_ZS/zapis_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Prihlaseni_ditete_na_ZS/zapis_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Po_nastupu_na_ZS/nastup_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Po_nastupu_na_ZS/nastup_uk_web.pdf
https://www.cicops.cz/images/socialni_poradenstvi/materialy_ke_stazeni/Po_nastupu_na_ZS/nastup_uk_web.pdf


POTREBUJETE  
DALSI INFORMACE? 
kontaktujte pracovníky  
centra pro inteGraci cizinců, o. p. s.  
a využijte možnost bezplatného  
poradenství v otázkách sociálních  
a pracovních (práce a pobyt v Čr,  
zdravotní péče, sociální zabezpečení,  
bydlení, nostrifikace diplomů…)  
i oblasti vzdělávání dětí i dospělých. 

https://www.cicops.cz/cz/kontakty

www.cicops.cz

https://www.cicops.cz/cz/kontakty
https://www.cicops.cz/cz/kontakty

