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DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU HỌC TIẾNG SÉC  

 

E-learningy và ứng dụng tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai  

 

e-learning thích hợp cho những người bắt đầu học tiếng Séc  như là ngôn ngữ thứ hai.  

Tốt cho việc luyện vốn từ vựng, cả nói và nghe trong khuôn khổ tám chủ đề cơ bản như 

trường học, gia đình, thành phố, v.v ... Nó cũng bao gồm phần thực hành ngữ pháp cơ bản 

(giới tính, giới từ, động từ). Hãy đăng ký qua email của mình.  

 https://www.cestina2.cz/ 

 

ứng dụng phù hợp cho những người có trình độ tiếng Séc cao hơn một chút là ngôn ngữ 

thứ hai, để thực hành vốn từ vựng cơ bản (ở dạng liên kết từ với một bức tranh, điền từ vào 

câu)  

 https://www.click4czech.cz/app/ 

 

phù hợp cho những người có trình độ cao hơn một chút và cả những người bắt đầu 

học. Video tình huống từ cuộc sống - phân chia theo chủ đề công việc và trường học. 

Bài tập tập trung vào vốn từ vựng và cụm từ thực tế.  

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

 

phù hợp cho những người có trình độ cao hơn một chút và cả những người bắt đầu 

học, các khóa học trực tuyến A1 và A2, các chủ đề cơ bản như hẹn hò, gia đình, ẩm 

thực, các sự kiện cơ bản của Cộng hòa Séc - từ lớp 3 của trường tiểu học có thể sử 

dụng  

 https://www.mluvtecesky.net 

 

tiếng Séc vào điện thoại di động:  

 Memrise  

 Duolingo  

 

các chương trình dành cho học sinh, phù hợp để duy trì liên lạc bằng tiếng Séc, hàng 

ngày từ 10 giờ đến 11 giờ, gần như hàng ngày, trường học phát sóng từ phòng Vendy, 

Fráni dành cho lớp một của trường tiểu học.   

 https://www.junior.rozhlas.cz 

 

DÀNH CHO HỌC SINH VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾNG SÉC CAO HƠN  
 

Tham chiếu nguồn điện tử (không thích ứng với tiếng Séc như là ngôn ngữ thứ hai)  

 

 

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

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

 

thực hành trực tuyến   

 https://www.skolasnadhledem.cz/  

bài tập trực tuyến chia thành 3 cấp (như trường học - cấp 1, cấp 2 + cấp 3 = trường trung 

học). Nhấp vào cấp cụ thể để chọn môn học bạn muốn thực hành (ví dụ: tiếng Séc hoặc 

toán học)     

 

 

tải sách giáo khoa miễn phí:  

 https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic 

 

cần phải đăng ký vào liên kết dưới đây (ở cuối mẫu có lựa chọn cấp của trường) - sách giáo 

khoa và sách bài tập tương tác để sử dụng ở dạng điện:  

 https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma 

 

 

Gói đặc biệt 56 sách tương tác từ nhà xuất bản Taktik MIỄN PHÍ   

  https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/  

 

sách giáo khoa tương tác miễn phí trong 21 ngày. Áp dụng cho sách giáo khoa của trường 

tiểu học. Có thể mua cả gói hoặc riêng lẻ (chọn lớp ở bên trái và nhấp vào cuốn sách giáo 

khoa cụ thể).  

 

UčíTelka (ČT2) - truyền hình phát sóng, cũng có sẵn trực tuyến  

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - bài học dành cho cấp 1 

thông qua tivi. Chương trình Odpoledka dành cho cấp 2.   

 

 

Včelka – cổng thông tin học tập - để luyện đọc và viết cho cấp 1    

 https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky 

 

 

DÀNH CHO HỌC SINH LỚN TUỔI VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC  

 Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh:  

 Tiếng Séc và toán ở ČT Škola doma 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/dily/ -  

nhắc lại và giải pháp các khía cạnh cụ thể của tiếng Séc và toán dưới dạng các giờ học 

dành cho học sinh tiểu học (lớp 9). Thích hợp để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Có thể theo 

dõi trực tiếp, trực tuyến (viết các câu hỏi cụ thể qua chat) hoặc ghi lại.    

 

(bao gồm các bài tập và giải pháp trên web)   

 

 Tiếng Séc: Tôi biết tiếng Séc https://umimcestinu.wordpress.com/ 
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bài kiểm tra trực tuyến để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tại các trường trung học - cho lớp 

5, 7, 9 (chính tả, hình thành từ, hình thái, cấu trúc câu, phong cách, hiểu văn bản, giáo dục 

văn học)  

 

 Sách điện tử miễn phí trên trang web của Thư viện thành phố Prague -:  

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  

ví dụ tiêu đề từ bài đọc bắt buộc để tốt nghiệp từ tiếng Séc   

 

 Tiếng Séc thoải mái- video ở Instagram  

(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) hoặc Youtube  

video hướng dẫn giải thích một số hiện tượng trong ngôn ngữ Séc  

giải thích bằng văn bản về một số hiện tượng có vấn đề trong ngôn ngữ Séc (với sự 

trợ giúp của các công cụ hỗ trợ ghi nhớ và các liên kết thú vị khác)  

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4   

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

 

 

 Chúng tôi biết – thực hành tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Đức + thực tế 

(một phần địa lý - đất nước)    

https://www.umimeto.org/  

hạn chế (mặt khác trường hoặc cá nhân trả - giấy phép trong 1 tháng, 1 năm, v.v. - giá cả 

phải chăng; có cả giấy phép dùng thử)        

Có thể được chọn theo chủ đề hoặc theo lớp (lớp 1-9, TTH)  

Tiếng Séc – ngữ pháp, chính tả, công việc với văn bản + thực hành thông thường (bổ 

xung, chọn, kết nối, v.v.) bằng cả hình thức trò chơi (robot, quái vật, v.v.)  

 

 Luyện tập không chỉ ngữ pháp và chính tả tiếng Séc  

www.nechybujte.cz 

 ngữ pháp, từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, sửa văn bản  

 

 Nghe các tác phẩm chính của văn học Séc dành cho học sinh có trình độ tiếng 

Séc cao hơn  

https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik  

 

Bạn có thể tải các ứng dụng này về điện thoại hoặc máy tính bảng của mình trên 

Google Play:  

Ngôn ngữ trị liệu 1, 2, 3 (luyện phát âm)  

Thẻ học (luyện vốn từ vựng, nghe)  

Bảng chữ cái dành cho trẻ em (dành cho trẻ em từ 3 đến 7 tuổi, chữ thường và chữ viết hoa, 

nghe)   
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