ЧЕХ ХЭЛ СУРЧ ЭХЛЭЖ БАЙГАА ШАВЬ НАРТ
Онлайн сургалт ба чех хэлийг хоёр дахь хэлний хэрэглээ болгох нь
Онлайн сургалт нь чех хэлийг хоёр дахь хэл болгон сурч байгаа эхлэн сурагчдад
зориулагдана. Үндсэн найман сэдвийн хүрээнд, жишээлвэл, сургууль, гэр бүл, хот гэх
мэт сэдвээр үгсийн сангийн, ярианы ба сонсголын дасгалуупыг хийх хэрэгтэй.
Үндсэн хэл зүйн дасгал хийх салбар бас оролцоно (хүйс, угтвар үг, үйл үг гэх мэт
байна). Та нар өөрийнхөө и-мэйлээр дараах вэб-сайт руу орно уу.
•

https://www.cestina2.cz/

чех хэлний дунд зэрэг дэвшилттэй шавь нарт зориулагдаж, чех хэлийг хоёр дахь хэл
болгож байгаа шавь нар нь үндсэн үгсийн сангийн дасгал хийж болно (үгийг
зургуудтай холбох, өгүүлбэрт үг оруулан нэмэж бичих гэх мэт)
• https://www.click4czech.cz/app/
дунд зэрэг дэвшилттэй ба эхлэн сурагчдад зориулагдана. Амьдралын байдлаас
авсан видео бичлэг үзэж болно – ажил ба сургууль гэдэг сэдэвчилсэн хуваарилал
гарч ирнэ. Үгсийн сангийн дасгал хийх ба өдөр тутмын үг хэллэг сурахад зориулсан
дасгалууд.
• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
эхлэн сурагчдад ба дунд зэрэг дэвшилттэй шавь нарт зориулагдана, A1 бa A2
түвшингийн онлайн курсууд, үндсэн сэдэвчилсэн хуваарилал, жишээлвэл,
танилцах, гэр бүл, хоол ба ундаа, Чех Улс тухай үндсэн мэдээллүүд – суурь
сургуулийн 3-р ангийн хүүхдээс эхлэж хэрэглэж болно
• https://www.mluvtecesky.net
чех хэлийг гар утсаар сурах нь:
• Memrise
• Duolingo
чех хэлтэй холбоотой байхын төлөө шавь нарт зориулсан нэвтрүүлгүүд, 10 – 11
цагт ажлын өдөр болгонд, суурь сургуулийн 1-р түвшинд зориулсан сургуулийн
нэтрүүлгүүд, Венда, Франя гэдэг хүүхдийн өрөөнөөс явуулах нэвтрүүлгүүд
• https://www.junior.rozhlas.cz

ЧЕХ ХЭЛЭЭР УРАГШ ДЭВШСЭН ШАВЬ НАРТ
Цахим эх үүсвэрийн ишлэл (чех хэл хоёр дахь хэлний хэрэглээ болгож заагдаагүй)
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Fraus хэвлэлийн газар: цахим сурах бичгүүд ба харилцах портал
• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417
oнлайн дасгалууд
• https://www.skolasnadhledem.cz/
онлайн дасгал нь 3 түвшинтэй болгож хуваагдсан (суурь сургууль – 1-р түвшин, 2-р
түвшин + 3-р түвшин.= дунд сургууль).
Тодорхой түвшин дээр товч дарж, дасгал хийх санаатай хичээлээ сонгож болно
(жишээлвэл, чех хэл буюу тоо бодлого)

сурах бичгүүдийг үнэ төлбөргүйгээр татаж авах:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
дор заагдсан ишлэлд бүртгэл гарах хэрэгтэй (маягтын сүүлд сургуулийн түвшингийн
сонголт байна) – идэвхжүүлэх сурах бичиг ба ажлын дэвтрүүдийг цахим хэлбэрээр
хэрэглэж болно:
• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma
Taktik гэж нэртэй хэвлэлийн газрын 56 идэвхжүүлэх гарчгуудын ер бусын багцаа
ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
• https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
идэвхжүүлэх сурах бичиг 21 өдрийн туршид үнэ төлбөргүй. Энэ нь суурь сургуулийн
сурах бичгүүдийг хэрэглэхэд хүчинтэй. Бүрэн багцаа буюу нэг нэгээр нь “худалдан
авч” болно (зүүн талд нь ямар анги байхыг сонгож аваад, хэрэгтэй сурах бичгээ
товчоор дарж авна уу).
БАГШ /UčíTelka/ (ČT2) – телевизийн нэвтрүүлэг, онлайн үзэж болно
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - 1-р түвшинд
зориулсан сургалт, телевизийн нэвтрүүлэг. 2-р түвшинд зориулсан нэвтрүүлэг
нь Үдээс хойш /Оdpoledka/.

Зөгий/Včelka/ – сургалтын портал – 1-р түвшинд зориулсан унших ба бичгийн
дасгал .
• https://www.vcelka.cz/ - энэ нь хамгийн эхлэн сурагчдад зориулагдсан

АХЛАГЧ ШАВЬ БА ДУНД СУРГУУЛИЙН ОЮУТАНД
 Элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх:
 Чех хэл ба уран зохиол ба тоо бодлого гэдэг телевизийн
нэвтрүүлэг: Сургууль гэртээ/Škola doma/
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ чех хэл ба тоо бодлогын тодорхой заалтыг давтах ба шийдвэрлэх нь суурь
сургуулийн (9-р ангийн) шавь нарт зориулсан заах хичээлүүд. Элсэлтийн шалгалтанд
бэлтгэж болно. Онлайн сургалт явуулахад оролцож болно (chat хэрэглэж асуулт
явуулж болно) буюу бичлэг хэрэглэж болно
(вэб-сайт дээр даалгавруудыг олох ба шийдвэрлэх боломжтой)
 Чех хэл ба уран зохиол: Чех хэл мэддэг
https://umimcestinu.wordpress.com/
Онлайн тестүүд Дунд сургуульд орох элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх - 5-р, 7-р ба 9-р
дүгээр ангид зориулсан (зөв бичих зүй, үг зүй, хэлбэр зүй, өгүүлбэр зүй, найруулга зүй,
бичвэр ойлгох, уран зориолын хичээл)
 Бүрэн дунд сургуулийг төгсгөх шалгалтанд зориулагдсан электрон
номуудыг Прага хотын Нийслэлийн номын сангийн вэб-хуудсаас үнэ
төлбөргүйгээр татаж болно-:
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
жишээлвэл, чех хэл ба утга зохиолын төгсгөх шалгалтанд зориулагдсан заавал унших
ёстой номуудын гарчгууд
 Амар амгалан байдлаар чех хэл – инстаграм дээрэх видео
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) буюу Youtube
сургалтын видео – чех хэлний зарим зүйлийн тодорхойлолт
чех хэлний зарим проблемтэй зүйлийг бичгээр бичиж тодорхойлох нь
(тогтоох зүйн гарын авлага хэрэглэх ба бусад сонирхолтой холбоосон холбоосыг
хэрэглэх)
(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU)

 Бид сурч чадна – чех хэл, тоо бодлого, англи хэл, герман хэлийн дасгалууд +
баримтууд (хэсэгчлэн газар зүй – улс орнуудын судлал)
https://www.umimeto.org/
хязгаарлалттай (өөрөөр хэлбэл сургуулийн буюу хувь хүний төлөө төлбөртэй – лиценз
- 1 сард, 1 жилд гэх мэт – үнээр харьцангүй хямд; тэнд бас туршилтын лиценз байна).
Сэдвийн дагуу буюу ангийн дагуу сонгож болно (1-р – 9-р анги хүртэл, дунд сургууль)
чех хэл – зөв бичих зүй, хэл зүй, бичвэртэй ажиллах + стандартын дасгалууд
(нэмэлт, сонголт, холбоо гэх мэт) ба тоглох аргаар (робот, шулмасууд гэх мэт )
 Зөвхөн чех хэл ба зөв бичих дүрмийн дасгал хийх биш
www.nechybujte.cz
хэл зүй, эсрэг үг, ойролцоо үг, бичсэн бичвэрийн залруулга
 Чех хэлээр дэвшилттэй шавь нарт зориулсан чех уран зохиолын үндсэн
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бүтээлийн сонсгол
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
Гар утаст буюу таблет дээр Google Play хэрэглэж даарагийн программуудыг
татан авч болно:
Хэл засах зүй 1, 2, 3 (дуудлагын дасгалууд)
Сургалтын картууд (үгсийн сангийн дасгалууд, сонсгол)
Хүүхдүүдэд зориулсан цагаан толгой ( 3–7 насны хүүхдүүд, бага то том үсэг бичих,
сонсгол )
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