ДЛЯ УЧНІВ, ЯКИ ПОЧИНАЮТЬ ВИВЧАТИ ЧЕСЬКУ МОВУ
E-learning и додатки для вивчання чеської мови як другої мови
e-learning годиться для початківців вивчення чеської мови як другої. Допомагає при
запам'ятовуванні слів, вправи на вимову і сприйняття слів на слух в межах восьми
основних тем, наприклад, в школі, сім'я, місто і так далі. Також містить відділ для
вивчення

основ

граматики

(роди

слів,

прийменники,

дієслова).

Потрібно

авторизуватися під в своєю адресою електронної пошти (e-mail)
•

https://www.cestina2.cz/

додаток придатний для середнього рівня знання чеської мови як другої мови для
запам'ятовування основного словарного запасу (формою поєднання слів з малюнком,
вписування слів у речення)
• https://www.click4czech.cz/app/
придатний для середнього рівня знання мови і для початківців. Ситуаційні
відеоролики з життя – тематичне розділення на роботу і школу. Вправи, націлені на
словарний запас і на практичні фрази.
•
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
придатний для початківців і учнів із середнім рівнем знання мови, онлайн курси
рівня A1 і A2, основні тематичні округи, такі як знайомство, сім'я, їжа, основні
знання реального життя в Чеській Республіці можна використовувати з 3- го
класу початкової школи
• https://www.mluvtecesky.net
чеська мова в мобільному телефоні
• Memrise
• Duolingo
передачі для школярів, корисні для підтримки контакту з чеською мовою, з 10 до
11годин щодня, окрім вихідних. Майже шкільна трансляція з кімнати Венди, Франі
для 1-го рівня початкової школи
• https://www.junior.rozhlas.cz

ДЛЯ УЧНІВ З ГЛИБШИМ ЗНАННЯМ МОВИ
Відсилка на електронні джерела (не пристосовані для вивчення чеської мови як
другої)
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Видавництво Fraus: електронний підручник і комунікаційний портал
• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417
онлайн заняття
• https://www.skolasnadhledem.cz/
онлайн заняття розділені на 3 ступені (як школа – 1 ст., 2 ст. + 3 ст. = середня школа).
Кліком на конкретний ступінь потрапляєте на вибір предмету, який хочете вивчати
(напр., чеська мова або математика)

скачування підручників безкоштовно:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
треба зареєструватися по відсилці нижче (у кінці формуляру є вибір ступеня школи) –
інтерактивний підручник і робочий зошит для використання в електронному вигляді:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Особливий пакет 56 інтерактивних книг видавництва Taktik БЕЗКОШТОВНО
• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
інтерактивний підручник на 21 день безкоштовно. Дійсно для підручників початкової
школи. Можна «купити», як цілий пакет, так і частинами (з лівої сторони вибрати клас і
клікнути на конкретний підручник).
UčíTelka (ČT2) – телевізійна передача, також і онлайн
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - вчення для 1-го класу
з допомогою телевізора. Для 2-го класу є передача Odpoledka.

Včelka – навчальний портал – вправи на читання і письмо для1-го класу
• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky

ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ТА УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
⚫ Підготовка до вступних іспитів:
⚫ Чеська мова і математика на ČT Škola doma
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ Повторення і рішення конкретних аспектів чеської мови і математики формою уроку
для учнів початкової школи (9 клас). Корисно для підготовки до вступних іспитів. Можна
дивитися наживо онлайн (писати конкретні питанні в чаті) або в записах
Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory
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(включи завдання і рішення на сайті)
⚫ ČJL: Umím češtinu https://umimcestinu.wordpress.com/
онлайн тести для підготовки до вступних іспитів до середньої школи – для 5, 7, 9 класів
(орфографія, словотвір, морфологія, структура речення, стиль, розуміння тексту,
літературне виховання)
⚫ E-книги для державного іспиту безкоштовно на сайті Міської бібліотеки
в Празі-:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
наприклад, книги для обов'язкового читання для державного іспиту з чеської мови
⚫ Čeština na pohodu – відео на Instagram
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) або Youtube
навчальне відео з поясненням деяких явищ у чеській мові
письмове пояснення деяких проблематичних явищ у чеській мові(з допомогою
письмового пояснення мнемотехнічних пристосувань та інших цікавих прийомів)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)
⚫ Umíme to – вправи з предметів Чеська мова, Математика, Англійська мова,
Німецька мова + факти (частково географія – держави)
https://www.umimeto.org/
обмежено (оплачується за школу або за окремого учня – ліцензія на 1місяць, на 1 рік і
т.д. – ціна відносно доступна; там є іспитова ліцензія)
Можна вибирати по темам або по класам (1 - 9 клас початкової школи)
Чеська мова – орфографія, граматика, робота з текстом + стандартні вправи
(доповнення, вибір, зв'язок і т.д.) також і в ігровій формі (роботи, чудовиська та т.д.)
⚫ Вправи не тільки з граматики, але і з орфографії
www.nechybujte.cz
граматика, антоніми, синоніми, корекція написаного тексту
⚫ Слухання основних творів чеської літератури для учнів з високим рівнем
знання мови
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
На Google Play можете скачати собі на телефон або планшет ще такі додатки:
Логопедія 1, 2, 3 (вправи на вимову)
Навчальні картки (вправи на словарний запас, слухання)
Азбука для дітей (для дітей 3–7 років, великі і малі букви, слухання)
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