PRO ŽÁKY ZAČÍNAJÍCÍ S ČEŠTINOU
E-learningy a aplikace češtiny jako druhého jazyka
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.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/
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/e-learning.html
vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé, online kurzy úrovňe A1 a A2, základní
tematické okruhy jako seznamování, rodina, jídlo, základní reálie ČR – využitelné od
3.ročníku ZŠ
• https://www.mluvtecesky.net
čeština do mobilu:
• Memrise
• Duolingo
pořady pro školáky, vhodné k udržení kontaktu s češtinou, od 10 - 11hod. každý
všední den Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni pro 1.stupeň ZŠ
• https://www.junior.rozhlas.cz

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-online-procvicovani-provsechny-zdarma-23417
online procvičování
• https://www.skolasnadhledem.cz/
Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
Dostupné z portálu https://cizinci.npicr.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)

stažení učebnic zdarma:
• 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

Mimořádný balíček 56 interaktivních titulů nakladatelství Taktik ZDARMA
• https://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).
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.

Včelka – výukový portál – na procvičování čtení a psaní pro 1. stupeň.
• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky

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)
 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)
 E-knihy k maturitě zdarma na webu Městské knihovny v Praze -:
Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
Dostupné z portálu https://cizinci.npicr.cz/

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.)
 Procvičování nejen české gramatiky a pravopisu
www.nechybujte.cz
gramatika, antonyma, synonyma, korekce napsaného textu
 Poslech stěžejních děl české literatury pro pokročilé v češtině
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik
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)

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
Dostupné z portálu https://cizinci.npicr.cz/

