ODKAZY K VÝUCE ONLINE

LIÊN KẾT HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

PRO ŽÁKY ZAČÍNAJÍCÍ S ČEŠTINOU

DÀNH CHO CÁC EM MỚI BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG SÉC

E-learningy a aplikace češtiny jako druhého jazyka

E-learning và các ứng dụng học tiếng Séc như ngôn ngữ thứ 2

e-learning vhodný pro začátečníky s češtinou jako druhým

chương trình e-learning này phù hợp cho các em mới bắt đầu học

jazykem. Dobrá na procvičení slovní zásoby, ale i mluvení a

tiếng séc như ngôn ngữ thứ hai. Chương trình này khá hay trong

poslechu v rámci osmi základních témat jako např. ve škole,

việc luyện từ vựng, nhưng đồng thời cũng có thể dùng để

rodina, město atd. Obsahuje také oddíl na procvičení základní

luyện nói và nghe trong phạm vi một số đề tài như trường học, gia

gramatiky (rody, předložky, slovesa). Je potřeba se přihlásit pod

đình, thành phố và vv...Ngoài ra, chương trình còn có phần để

vlastním e-mailem.

luyện ngữ pháp căn bản (giống từ, giới từ, động từ). Để học, cần

●

https://www.cestina2.cz/

phải đăng nhập bằng e-mail.
●

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)
● https://www.click4czech.cz/app/

ứng dụng dưới đây dành để học từ vựng thông dụng cho những
em có trình độ tiếng Séc trung bình (thí dụ: ghép hình phù hợp
với từ, điền từ còn thiếu vào câu)
● 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.kurzycestinyprocizince.cz/cs/elearning.html

còn ứng dụng này thì phù hợp cho cả trình độ trung bình và các
em mới bắt đầu học. Video theo các chủ đề thực tế - chia theo
chủ đề công việc và trường học. Bài tập trên trang này tập trung
chủ yếu vào luyện từ vựng và các cụm từ thông dụng.
● https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/elearning.html

PRO ŽÁKY S POKROČILEJŠÍ ČEŠTINOU

DÀNH CHO NHỮNG EM CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾNG SÉC TRUNG
BÌNH

Odkazy na elektronické zdroje (nejsou přizpůsobené pro češtinu
jako druhý jazyk)

Các nguồn khác (không được thiết kế cho tiếng Séc như ngôn
ngữ thứ hai)

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/
online cvičení rozdělena do 3 stupňů (jako škola - 1.st., 2.st. +
3.st.=střední škola).
Proklikem na konkrétní stupeň se dostanete na výběr předmětu,
který chcete procvičovat (např. český jazyk nebo matematika)

Nhà xuất bản Fraus: sách điện tử và cổng thông tin liên lạc

stažení učebnic zdarma:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic

tải sách giáo khoa miễn phí tại đây:
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/ucenidoma-flexibooks-zdarma

muốn học qua đây, cần phải đăng ký qua đường dẫn phía dưới
(bạn có thể chọn cấp học ở cuối trang web) – cả sách giáo khoa
tương tác và sách bài tập điện tử đều ở đây:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Mimořádný balíček 56 interaktivních titulů nakladatelství Taktik
ZDARMA
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/

Sách và tài liệu tương tác MIỄN PHÍ của nhà xuất bản Taktikhttps://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-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).

https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-onlineprocvicovani-pro-vsechny-zdarma-23417 và bài tập online
https://www.skolasnadhledem.cz/
Bài tập trên trang này được chia làm 3 bậc (giống như ở trường –
1.st. = trường cấp 1, 2.st. = trường cấp 2, 3.st. = trường cấp 3). Khi
nhấn chuột vào một bậc cụ thể nào đó, bạn có thể chọn môn mà
bạn muốn học (thí dụ, tiếng Séc hay toán)

những đầu sách này được miễn phí trong 21 ngày và chỉ dành cho
cấp 1 và cấp 2. Có thể mua cả bộ hoặc từng đầu sách riêng lẻ
(chọn lớp học phía bên trái và sau đó chọn một cuốn sách cụ thể).

UčíTelka (ČT2) - televizní vysílání, k dispozici také online
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - výuka
pro 1. stupeň prostřednictvím televize. Pro 2. stupeň je pořad
Odpoledka.

UčíTelka (ČT2) – học qua đài truyền hình, có thể xem online
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ chương trình học dành cho cấp 1. Chương trình cho cấp hai là
Odpoledka.

Včelka - výukový portál - na procvičování čtení a psaní pro 1.
stupeň. Zdarma na 6 týdnů s pomocí unikátního promo kódu
UCIMESEDOMA
● https://www.vcelka.cz/

Včelka - luyện đọc và viết dành cho học sinh cấp 1
được miễn phí trong 6 tuần nếu dùng kod UCIMESEDOMA
● https://www.vcelka.cz/

DÀNH HỌC SINH CẤP 2 VÀ CẤP 3
PRO STARŠÍ ŽÁKY A STŘEDOŠKOLÁKY



Příprava na přijímací zkoušky: ČJL i MAT na ČT Škola
doma https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skoladoma/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)

Ôn thi tuyển sinh vào cấp 3: Ngữ văn tiếng Séc và toán trên
chương trình Škola doma qua đài truyền hình quốc gia ČT
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/
Ôn và giải bài tập ngữ văn và toán giống như ở trường dành cho
học sinh lớp 9. Kênh này cũng phù hợp để luyện thi tuyển sinh vào
cấp 3. Các em có thể xem trực tiếp (có thể hỏi trực tiếp qua chat)
hoặc xem lại.
(bao gồm cả bài tập và lời giải trên web)




Ngữ văn tiếng Séc: trang web Tôi biết tiếng Séc
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)

bài kiểm tra online để luyện thi tuyển sinh vào cấp 3 – dành cho lớp
5, 7 và 9 (chính tả, tạo từ- slovotvorba, từ loại, cấu trúc câu văn,
viết văn, đọc hiểu và văn học)







 Chương trình Čeština na pohodu video trên Instagram
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs)
hoặc video trên Youtube có giải thích bằng tiếng Séc

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 výuková videa s vysvětlením některých jevů v ČJ
písemné vysvětlení některých problematických jevů v ČJ (s
pomocí mnemotechnických pomůcek a dalších zajímavých pojítek)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)


Umíme to - procvičování předmětů ČJ, M, AJ, NJ + fakta
(částečně zeměpis - státy) 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)
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.)

Sách điện tử miễn phí để ôn thi tốt nghiệp trên trang web
của thư viện TP Praha: https://www.mlp.cz/cz/katalog-online/eknihy/
thí dụ như các tác phẩm văn học bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp

giải thích những chủ đề khó trong môn tiếng Séc (với sự trợ
giúp của các phương pháp luyện trí nhớ và các liên kết thú vị khác)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)


Trang web Umime to – ôn luyện các môn tiếng Séc, tiếng Anh,
tiếng Đức + dữ kiện (địa lý của các nước)
https://www.umimeto.org/

trang này khá hạn chế (vì phải trả phí sử dụng – dành cho trường
học hoặc cá nhân - trả theo tháng hoặc năm. – giá cả phải chăng,
có thể dùng thử trước khi mua)
Chủ đề được chia riêng cho từng lớp học (từ lớp 1 đến lớp 9 và
cấp 3)
Tiếng Séc – chính tả, ngữ pháp, các đoạn văn ngắn + bài tập theo
dạng chơi mà học (điền câu từ, chọn phương án, nối câu từ và
vv.. – robot, quái vật và vv..)

PRO MALÉ DĚTI
Na Google Play si do telefonu nebo tabletu můžete stáhnout
ještě tyto aplikace:
Logopedie 1, 2, 3 (procvičování výslovnosti)
Výukové kartičky (trénování slovní zásoby, poslech)
Abeceda pro děti (pro děti 3 - 7 let, malá a velká písmena, poslech)

DÀNH CHO TRẺ NHỎ
Bạn có thể tải những ứng dụng sau về điện thoại hoặc tablet
từ Google Play:

Logopedie 1, 2, 3 (luyện phát âm)
Thẻ nhớ (luyện từ vựng, nghe hiểu)
Bảng chữ cái cho trẻ nhỏ (trẻ từ 3-7 tuổi, chữ thường và chữ in
hoa, nghe hiểu)

