
Čeština expres 1 – Manuál pro učitele – Úvod 

Čeština expres 1 – Manuál pro učitele – Úvod 

Úvod pro učitele k učebnicím řady Čeština expres 
 
Učebnice řady Čeština expres jsou zaměřeny na široké spektrum uživatelů, kteří chtějí v relativně krátké 
době zvládnout základy českého jazyka na úrovních A1 a A2. Jsou vhodné jak pro individuální, tak pro 
skupinové kurzy. Nabízíme je v několika jazykových mutacích a také v elektronické verzi ISSUU (viz vlaječky 
a tlačítka u jednotlivých publikací).  
 
Jednotlivé kapitoly učebnic řady Čeština expres jsou zaměřeny na určité komunikační situace, např. 
Seznámení, Orientace, V restauraci, U doktora apod. Tento komunikativní přístup k výuce pomáhá 
studentům dosahovat nejen lingvistické, ale v širším slova smyslu i komunikační kompetence.  V učebnicích 
jsou důsledně procvičovány především dovednosti čtení, mluvení a poslech, částečně i psaní.  
 
V oblasti gramatiky využíváme novinky ve výuce české gramatiky, které přinesly naše předchozí učebnice: 

• identifikace rodu substantiv podle jejich zakončení 

• barevné kódování rodu v systému jazyka  

• priorita sloves a prepozic nad deklinací 

• výuka prepozic ve významových celcích 

• přehledný způsob výuky budoucího času 

• zjednodušený způsob výuky vidu  

• parcelace výuky pádů na základě dělení do tří deklinačních skupin  
 
Ve výkladu gramatických jevů využíváme prvky induktivní metody výuky, či přesněji typu induktivní metody 
tzv. řízeného objevování (anglicky guided discovery, v německé metodice se hovoří o metodě SOS, čili 
Sammeln – Organisieren – Systematisieren). Studentům nejsou předkládána hotová gramatická pravidla, ale 
jsou vedeni k tomu, aby tato pravidla sami rozkryli, objevili a doplnili do připravených tabulek. Podle našich 
zkušeností přináší podobný přístup aktivaci studentů a zefektivnění výuky. 
 
Učitel* by měl při výuce maximálně využívat Pracovní sešit, který se je součástí každé učebnice (s barevně 

odlišenými stránkami). Všimněte si, že jednotlivé části Pracovního sešitu označené velkými písmeny 

abecedy (A, B. C atd.) odpovídají stejně označeným oddílům v rámci lekcí a usnadňují tak orientaci v 

probírané látce. 

Učitel by měl vést studenty k tomu, aby při studiu aktivně využívali samostatnou gramaticko-lexikální Přílohu 

učebnice Češtiny expres ve svém jazyce. Její praktickou součástí jsou nejen podrobná gramatická 

vysvětlení, ale i slovníčky k jednotlivým lekcím (respektive stranám), přehled nahrávek, klíč ke cvičením a 

souhrnný slovník, který se nachází na konci Přílohy, 

Nejpoužívanější jazykové mutace našich učebnic jsou dostupné v e-verzích využitelných pro online nebo 

hybridní výuku. Jde o e-verze vytvořené na platformě ISSUU, což jsou pdf obohacená o desítky online 

cvičení. Při prezenční výuce lze e-verze promítat na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím dataprojektoru 

na normální tabuli, na které jde psát. Při online výuce lze do do e-verzí psát v Zoomu přes funkci Annotate. 

E-verze neumožňují tisk ani šíření mimo rámec zakoupené licence. 

Nově nabízíme také obohacené internetové manuály pro učitele, které obsahují nejen řadu metodických 
návodů a doporučení, ale také množství doplňkových cvičení a aktivit pro tisk i online. Tento inovovaný 
manuál zatím existuje k učebici Čeština expres 1, další se se připravují. Manuály k našim učebnicím jsou na 
rozdíl od materiálů pro učitele zahraniční provenience vždy zcela zdarma.  
 
Pokud chcete být pravidelně informováni o našich novinkách, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho 
newsletteru. 
 
Přejeme vám i vašim studentům hodně úspěchů a radosti v práci s učebnicemi řady Čeština expres. 
 
Lída Holá, Pavla Bořilová. 
 
*Kvůli stručnosti vyjádření v manuálech pro učitele používáme generické maskulinum učitel/učitelé a student/studenti, čímž samozřejmě 
míníme i učitelku/učitelky a studentku/studentky.   
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