ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПОЧВАЩИ ДА ИЗУЧАВАТ ЧЕШКИ ЕЗИК
Електронно обучение и приложение на чешки като втори език
електронно обучение, подходящо за начинаещи по чешки като втори език.
Подходящо за практикуване на речников запас, но и за говорене и слушане в
рамките на осем основни теми като напр. в училище, семейство, град и т.н. Съдържа
и раздел за практикуване на основна граматика (родове, предлози, глаголи).
Необходимо е да влезете със собствен имейл.
•

https://www.cestina2.cz/

приложение, подходящо за малко напреднали по чешки като втори език за
практикуване на основен речников запас (чрез комбиниране на думи със снимки,
допълване на думи в изречения)
• https://www.click4czech.cz/app/
подходящо за малко напреднали и начинаещи. Ситуационни видеоклипове от
живота - тематично разделение на работа и училище. Упражненията са фокусирани
върху речников запас и практическите фрази.
• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
подходящо за начинаещи и малко напреднали, онлайн курсове на нива А1 и А2,
основни тематични области като запознанства, семейство, храна, основни
реалии за Чехия - приложимо от III-ти клас на ОУ
• https://www.mluvtecesky.net
чешки за мобилен телефон:
• Memrise (Мемрайс)
• Duolingo (Дуолинго)
програми за ученици, подходящи за поддържане на връзка с чешки, от 10 до 11
часа всеки делничен ден Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni pro 1.stupeň
ZŠ („Почти училищно предаване от стаята на Венди, Франя за 1-ва степен на
ОУ“)
• https://www.junior.rozhlas.cz

ЗА УЧЕНИЦИ С ПО-НАПРЕДНАЛ ЧЕШКИ
Връзки към електронни ресурси (не са адаптирани за чешки като втори език)

Издателство Fraus (Фраус): електронни учебници и портал за комуникация
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•

https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417

онлайн практика
• https://www.skolasnadhledem.cz/
онлайн упражнения, разделени на 3 степени (като училище - 1-ва степен, 2-ра степен
+ 3-та степен = средно училище).
Кликнете върху конкретна степен, за да изберете предмета, който искате да
практикувате (напр. чешки език или математика)

изтегляне на безплатни учебници:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
необходимо е да се регистрирате на връзката по-долу (в края на формуляра има
избор на степента на училище) - интерактивни учебници и работни тетрадки за
използване в електронен вид:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Извънреден пакет от 56 интерактивни заглавия от издателство Taktik ZDARMA
(Тактик БЕЗПЛАТНО)
• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
безплатен интерактивен учебник за 21 дни. Отнася се за учебници за основно
училище. Може да бъде “закупено” като цял пакет или поотделно (изберете клас
отляво и кликнете върху конкретен учебник).
UčíTelka (ČT2) (УчиТелка - Чешка телевизия 2) - телевизионно предаване, достъпно и
онлайн
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - преподаване за
първа степен чрез телевизия. За 2-ра степен е програмата Odpoledka
(Следобедно предаване).

Včelka (Пчела) – образователен портал - за практикуване на четене и писане за 1-ва
степен.
• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky

ЗА ПО-ГОЛЕМИ УЧЕНИЦИ И УЧЕНИЦИ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА
 Подготовка за кандидатстудентски изпити.
 ČJL и MAT по ČT Škola doma (ЧЕШКИ ЕЗИК/ЛИТЕРАТУРА и
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МАТЕМАТИКА по Чешката телевизия Училище у дома)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ повторение и решаване на конкретни аспекти на чешкия език и математиката под
формата на уроци за ученици на ОУ (IX-ти клас). Подходящо като подготовка за
кандидатстудентски изпити. Може да се гледа на живо онлайн (да пишете конкретни
запитвания чрез чат) или от записа.
(включително задачи и решения в мрежата)
 ČJL (ЧЕШКИ ЕЗИК/ЛИТЕРАТУРА): Umím češtinu (Знам чешки)
https://umimcestinu.wordpress.com/
онлайн тестове за подготовка за кандидатстудентски изпити в средни училища - за V
-ти, VII -ми, IX-ти клас (правопис, словообразуване, морфология, структура на
изреченията, стилистика, разбиране на текст, литературознание)
 Безплатни електронни книги на уебсайта на Градската библиотека в
Прага -:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
като например задължителни книги за четене за зрелостен изпит по чешки език и
литература
 Čeština na pohodu (Чешки с лекота) - видеоклипове в Instagram
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) или Youtube
видео уроци, обясняващи някои явления в чешкия език
писмено обяснение на някои проблемни явления в чешкия език (с помощта на
мнемонични помагала и други интересни връзки)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)

 Umíme to (Ние знаем)– практикуване на чешки език, математика, английски
език, немски език + факти (отчасти география - държави)
https://www.umimeto.org/
ограничено (по друг начин се заплаща за училище или физическо лице - лиценз за 1
месец, 1 година и т.н. - сравнително достъпна цена; има и пробен лиценз)
Може да се избира по тема или клас (I-ви - IX-ти клас, средно училище)
Чешки език - правопис, граматика, работа с текст + стандартно практикуване
(добавяне, подбор, сливане и т.н.) и чрез игра (роботи, чудовища и т.н.)
 Практикуване не само на чешка граматика и правопис
www.nechybujte.cz
граматика, антоними, синоними, корекция на писмен текст
 Слушане на основните произведения на чешката литература за
напреднали в чешкия език
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https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
В Google Play можете още да изтеглите във вашия телефон или таблет следните
приложения:
Логопедия 1, 2, 3 (практикуване на произношение)
Образователни карти (практикуване на речников запас, слушане)
Азбука за деца (за деца 3–7 години, малки и главни букви, слушане)
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