ODKAZY K VÝUCE ONLINE

LINKS TO TEACHING ONLINE

PRO ŽÁKY ZAČÍNAJÍCÍ S ČEŠTINOU

FOR PUPILS STARTING WITH CZECH

E-learningy a aplikace češtiny jako druhého jazyka

E-learning and application of Czech as a second language

e-learning vhodný pro začátečníky s češtinou jako druhým
jazykem. Dobrá na procvičení slovní zásoby, ale i mluvení a
poslechu v rámci osmi základních témat jako např. ve škole,
rodina, město atd. Obsahuje také oddíl na procvičení základní
gramatiky (rody, předložky, slovesa). Je potřeba se přihlásit pod
vlastním e-mailem.
●

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

https://www.cestina2.cz/

Application suitable for Pre-intermediate students with Czech as a
second language for practising basic vocabulary (in the form of
linking a word with a picture, writing words into sentences)
●

https://www.click4czech.cz/app/

vhodné pro mírně pokročilé i pro začátečníky. Situační videa ze
života – tematické rozdělení na práci a školu. Cvičení zaměřená
na slovní zásobu a na praktické fráze.

●

●

https://www.cestina2.cz/

aplikace vhodná pro mírně pokročilé s češtinou jako druhým
jazykem na procvičení základní slovní zásoby (formou spojení
slovíčka s obrázkem, dopsáním slov do vět)

●

e-learning suitable for beginners with Czech as a second language.
Good for practising vocabulary, but also speaking and listening to
eight basic topics such as school, family, city etc. It also includes a
section for practising basic grammar (genus, prepositions, verbs). You
need to log in with your email.

https://www.click4czech.cz/app/

Suitable for Pre-intermediate and beginners. Situational videos
from life - thematic division into work and school. Exercises focused
on vocabulary and practical phrases.
•

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
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PRO ŽÁKY S POKROČILEJŠÍ ČEŠTINOU
Odkazy na elektronické zdroje (nejsou přizpůsobené pro češtinu
jako druhý jazyk)
Nakladatelství Fraus: elektronické učebnice a komunikační
portál:
https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-onlineprocvicovani-pro-vsechny-zdarma-23417 a online procvičování
https://www.skolasnadhledem.cz/

FOR PUPILS WITH MORE ADVANCED CZECH
Links to electronic resources (there are not adapted for
Czech as a second language)
Fraus publisher: electronic textbooks and communication
portal:
https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-onlineprocvicovani-pro-vsechny-zdarma-23417 online practicing
https://www.skolasnadhledem.cz/

online cvičení rozdělena do 3 stupňů (jako škola - 1.st., 2.st. +
3.st.=střední škola).

online exercises divided into 3 levels (as school - 1. level, 2. level + 3.
level = secondary school).

Proklikem na konkrétní stupeň se dostanete na výběr předmětu,
který chcete procvičovat (např. Český jazyk nebo matematiku)

Click on a particular level to select the subject you want to practice (for
example Czech or Mathematics)

stažení učebnic zdarma:

free textbooks download:

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
je potřeba se zaregistrovat na odkazu níže (na konci formuláře je
výběr stupně školy) - interaktivní učebnice i pracovní sešity k použití
v elektronické podobě:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
it is necessary to register on the link below (at the end of the form
there is a choice of school level) - interactive textbooks and
workbooks for using in electronic form:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma
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Mimořádný balíček 56 interaktivních titulů nakladatelství Taktik
ZDARMA - https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

Extraordinary package of 56 interactive titles from Taktik
publisher for FREE - https://www.etaktik.cz/56interaktivnich-titulu/

interaktivní učebnice na dobu 21 dní zdarma. Platí pro učebnice
základní školy. Dá se “zakoupit” jako celý balíček nebo jednotlivě
(vlevo vybrat ročník a kliknout na konkrétní učebnici).

free interactive textbook for 21 days. Applies to primary school
textbooks. It can be “purchased” as a whole package or individually
(select a vintage on the left and click on a specific textbook).

UčíTelka (ČT2) - televizní vysílání, k dispozici také online

UčíTelka (ČT2) – television broadcasting, also available online

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - výuka
pro 1. stupeň prostřednictvím televize. Pro 2. stupeň je pořad
Odpoledka.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ teaching for the 1. level of primary school through television. For
the lower-secondary is a show Odpoledka.

Včelka – výukový portál – na procvičování čtení a psaní pro
1. stupeň.

Včelka - learning portal - for practising reading and writing for the
1. level of primary school.
https://www.vcelka.cz/

https://www.vcelka.cz/
PRO STARŠÍ ŽÁKY A STŘEDOŠKOLÁKY
●

Příprava na přijímací zkoušky:

ČJL i MAT na ČT Škola doma
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/

opakování a řešení konkrétních aspektů češtiny a matematiky ve
formě vyučovací hodiny pro žáky ZŠ (9.třída). Vhodné jako příprava
na přijímací zkoušky. Může se sledovat živě online (psát konkrétní
dotazy přes chat) nebo v záznamu. (včetně úkolů a řešení na webu)

FOR ELDERLY PUPILS AND SECONDARY SCHOOL
STUDENTS
•

Preparation for entrance examinations:

Czech language and literature, Mathematics on CzechTV –
School at home
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skoladoma/dily/ revision and solution of specific aspects of Czech and
mathematics in the form of lessons for elementary school pupils
(9th class). Suitable as preparation for entrance examinations. It
can be watched live online (write specific queries via chat) or in the
record. (including tasks and web solutions)

3

ČJL: Umím češtinu https://umimcestinu.wordpress.com/

ČJL: Umím češtinu https://umimcestinu.wordpress.com/

online testy pro přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ - pro
5.,7.,9.ročníky (pravopis, slovotvorba, tvarosloví, větná stavba, sloh,
porozumění textu, literární výchova)

online tests for preparation for entrance exams on secondary
schools - for 5th, 7th, 9th years (spelling, word-formation,
morphology, sentence structure, style, text comprehension, literary
education)

E-knihy k maturitě zdarma na webu Městské knihovny v Praze:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
například tituly z povinné četby k maturitě z ČJL

Čeština na pohodu - videa na Instagramu
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs)
nebo Youtube

Free e-books on the website of the Municipal Library
of Prague:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
for example, titles from compulsory reading from the Czech language
for the school-leaving examination.

Čeština na pohodu – Video on Instagram
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) or
Youtube

výuková videa s vysvětlením některých jevů v ČJ

tutorial videos explaining some phenomena in the Czech language.

písemné vysvětlení některých problematických jevů v ČJ (s
pomocí mnemotechnických pomůcek a dalších zajímavých pojítek)

written explanation of some problematic phenomena in Czech
(using mnemonic aids and other interesting connections)

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)
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Umíme to - procvičování předmětů ČJ, M, AJ, NJ + fakta (částečně
zeměpis - státy) - https://www.umimeto.org/

Umíme to - practising Czech, English, Mathematics, German +
facts (partly geography - states)- https://www.umimeto.org/

omezené (jinak placené za školu či jednotlivce - licence na 1 měsíc,
na 1 rok atd. - cenově relativně dostupné; je tam i zkušební licence)

limited (otherwise paid for school or individual - license for 1 month,
1 year, etc. - relatively affordable; there is also a trial license)

Dá se vybrat podle témat nebo podle ročníku (1.-9.třída, SŠ)
ČJ - pravopis, mluvnice, práce s textem + procvičení standardní
(doplnění, výběr, spojování aj.) i hravou formou (roboti, příšerky
atd.)

Can be selected by topic or year (1st-9th grade, secondary school)
Czech - spelling, grammar, work with text + standard practising
(addition, selection, merging, etc.) and by the playful way (robots,
monsters, etc.)

PRO MALÉ DĚTI:

FOR SMALL CHILDREN:

Na Google Play si do telefonu nebo tabletu můžete stáhnout
ještě tyto aplikace:

On Google Play, you can download the following
apps to your phone or tablet:

Logopedie 1, 2, 3 (procvičování výslovnosti)

Speech Therapy 1,2,3 (vocabulary training)

Výukové kartičky (trénování slovní zásoby, poslech)
Abeceda pro děti (pro děti 3 - 7 let, malá a velká písmena, poslech)

Educational cards (vocabulary training, listening)
Alphabet for children (for children 3 - 7 years old, big
and small letters, listening)
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