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PENTRU ELEVII CARE ÎNCEP SĂ ÎNVEŢE LIMBA CEHĂ  
 
E-learning şi aplicaţii pentru limba cehă ca a doua limbă  
 
e-learning potrivit pentru începătorii limbii cehe ca a doua limbă. Potrivit pentru exersarea 
vocabularului, dar şi a exprimării şi înţelegerii textului audiat în cadrul a opt teme de 
bază, cum ar fi de ex., la şcoală, familia, oraşul etc. De asemenea, inlcude o secţiune 
dedicată exersării gramaticii de bază (genuri, prepoziţii, verbe). Este necesară 
autentificarea cu propriul e-mail.  

• https://www.cestina2.cz/ 
 

aplicaţie potrivită pentru nivelul mediu de cunoaştere a limbii cehe ca a doua limbă, 
pentru exersarea vocabularului de bază (sub forma punerii în corespondenţă a cuvintelor 
cu imaginile, scrierea cuvintelor lipsă în propoziţii)  

• https://www.click4czech.cz/app/ 
 

potrivit pentru începători şi nivelul mediu. Video cu situaţii din viaţă - tematică împărţită 
pe muncă şi şcoală. Exerciţii axate pe vocabular şi pe fraze practice.  

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

potrivite pentru începători şi nivelul mediu, cursuri online de nivelul A1 şi A2, domenii 
tematice de bază cum ar fi, să facem cunoştinţă, familia, mâncarea, informaţii 
generale privind Cehia – utile începând cu clasa a III-a a învăţământului primar  

• https://www.mluvtecesky.net 
 

limba cehă pe mobil: 
• Memrise 
• Duolingo 

 
programe pentru elevi, potrivite pentru păstrarea contactului cu limba cehă, între 
orele 10 - 11, în fiecare zi lucrătoare, Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni 
(Difuzare aproape şcolară din camera lui Venda şi Frana) pentru ciclul primar (clasele 
I-V).  

• https://www.junior.rozhlas.cz 
 
PENTRU ELEVII CU NIVELUL MEDIU DE CUNOAŞTERE A LIMBII 
CEHE 
 
Linkuri la surse electronice (nu sunt adaptate limbii cehe ca a doua limbă) 
 
 

http://www.inkluzivniskola.cz/
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Editura Fraus: manuale electronice şi portal de comunicare 
• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-pro-

vsechny-zdarma-23417 
 
exersare online 

• https://www.skolasnadhledem.cz/ 
exerciţii online împărţite pe 3 cicluri şcolare (ca şcoală - ciclul primar, ciclul secundar (clasele 
VI - IX)+ ciclul terţiar = şcoala medie). 
Dând clic pe un ciclu concret, ajungeţi la selectarea materiei pe care doriţi să o exersaţi (de 
ex., limba cehă sau matematica) 
 
 
descărcarea gratuită a manualelor: 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic 
 
trebuie să vă înregistraţi dând click pe linkul de mai jos (la sfârşitul formularului se află 
selectarea ciclului şcolar) - manuale interactive şi caiete de lucru pentru utilizare în format 
electronic: 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma 
 
 
Un pachet extraordinar GRATUIT de 56 de titluri interactive de la editura Taktik 

• C:\Users\smolova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\N7
55EXJP\https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/ 

 
manuale interactive pe o perioadă de 21 de zile gratuit. Este valabil pentru manuale pentru 
şcolile generale. Pot fi “cumpărate” ca pachet integral sau separat (în stânga selectaţi clasa 
şcolară şi daţi click pe manualul dorit). 
 
UčíTelka (ČT2) (Învaţă televiziunea) - teledifuziune, disponibilă şi online 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - predare pentru ciclul 
primar (clasele I-V) prin intermediul televiziunii. Pentru ciclul secundar este 
emisiunea Odpoledka (Lecţia de după-amiază). 

 
 
Včelka – portal de învăţare – pentru exersarea citirii şi scrierii pentru ciclul primar. 

• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky 
 
 
PENTRU ELEVI MAI MARI ŞI LICEENI 

 Pregătirea la examenele de admitere: 
 Limba şi literatura cehă şi Matematica la televiziunea ČT Škola doma 

(Şcoala de acasă)https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-
skola-doma/dily/ - 

http://www.inkluzivniskola.cz/
https://cizinci.npicr.cz/
https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-pro-vsechny-zdarma-23417
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https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.vcelka.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/
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recapitularea şi rezolvarea anumitor aspecte ale limbii cehe şi ale matematicii sub formă 
de lecţii pentru elevii clasei a IX-a de la şcoala generală. Potrivit pentru pregătirea la 
examenele de admitere. Poate fi urmărită în direct online (punerea de întrebări concrete prin 
chat) sau înregistrarea emisiunii. 
 
(inclusiv exerciţii şi rezolvări pe website) 

 
 Limba şi literatura cehă: Ştiu limba cehăhttps://umimcestinu.wordpress.com/  

teste online pentru pregătirea la examenele de admitere în învăţământul secundar - pentru 
clasele V, VII şi IX (ortografie, formarea de cuvinte, morfologie, sintaxă, stil, înţelegerea 
textului, educaţie literară) 
 

 E-cărţi pentru bacalaureat pe website-ul Bibliotecii Municipale din Praga 
gratuit -: 

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/ 
de exemplu, titluri de lectură obligatorie pentru examenul de bacalaureat la Limba şi 
literatura cehă 
 

 Čeština na pohodu (Limba cehă uşor)  - videoclipuri pe Instagram 
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) sau Youtube 

video de învăţare cu explicarea unor fenomene din limba cehă 
explicaţii în scris privind unele fenomene problematice din limba cehă (cu ajutorul 
mijloacelor mnemonice şi al altor legături interesante) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4https://www.youtube.com/watch?v
=AxJou0qgxEU) 
 
 

 Umíme to (Ştim) – exersarea materiilor Limba cehă, Matematica, Limba engleză, 
Limba germană + fapte (parţial geografie – statele) 
https://www.umimeto.org/ 

limitat (altfel plătit de şcoală sau individ – licenţă pentru 1 lună, 1 an etc. - preţuri relativ 
accesibile; posibilă şi o licenţă de probă) 
Se poate alege şi în funcţie de subiecte sau de clasa şcolară (clasele I - IX, învăţământul 
secundar) 
Limba cehă – ortografie, gramatică, lucrul cu textul + exersare standard (completare, 
selectare, unire etc.), dar şi sub formă de joc (roboţi, creaturi etc.) 
 
 Exersarea nu numai a gramaticii şi ortografiei limbii cehe 

www.nechybujte.cz 
gramatică, antonime, sinonime, corectarea textului scris 
 
 Ascultarea principalelor opere literare cehe pentru elevi avansaţi în limba cehă 

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik 
 
De pe Google Play vă puteţi descărca pe mobil sau pe tabletă şi următoarele aplicaţii: 

http://www.inkluzivniskola.cz/
https://cizinci.npicr.cz/
https://umimcestinu.wordpress.com/
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Logopedie 1, 2, 3 (exersarea pronunţării) 
Cărţi de învăţare (exersarea vocabularului, audiţie) 
Alfabet pentru copii (pentru copii cu vârsta între 3–7 ani, literele mari şi mici, audiţie) 
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