Self-study weblinks
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Oddělení jazyků neodpovídá za žádné chyby, které na uvedených stránkách mohou být,
ať už v gramatice, slovní zásobě či faktech. Odkazy v kapitolách jsou řazeny abecedně dle názvu.

GRAMMAR & VOCABULARY

Gramatika a slovní zásoba

Agendaweb

agendaweb.org

Seznam gramatických cvičení dle témat, lze volit úrovně
v záložkách nahoře.

Aj.cz

aj.cz

Česká stránka s online cvičeními na gramatiku i slovní
zásobu, spousta dalších materiálů k poslechu i čtení

Ankiweb

ankiweb.net

Tematické kvízy/hry na procvičení slovní zásoby, možnost
tvořit vlastní sety; mobil. aplikace: AnkiDroid

Cdstudent

cdstudent.cz/informace-promaturanty.html#anglictina

Česká stránka s online cvičeními na gramatiku - úrovně
intermediate; obsahuje i jiné předměty

Dave's ESL Cafe

eslcafe.com

Cvičení na gramatiku, slovní zásobu i výslovnost
(vlevo: Stuff for students)

Ego4u

ego4u.com

Online cvičení na gramatiku (English grammar online)

Englisch-hilfen

englisch-hilfen.de/en

Online cvičení: Learning English Online - stačí vybrat
kategorii; možnost zapojit se do fóra diskutujících

English English

englishenglish.com/english_activities.h
Online cvičení na gramatiku i slovní zásobu
tm

English exercises

englishexercises.org/#a

Anglická stránka s online cvičeními na gramatiku i slovní
zásobu

English Page

englishpage.com

Gramatická cvičení

English tenses table

languagelearningbase.com - table

Přehledná tabulka na orientaci v anglických časech

English Vocabulary
Exercises

englishvocabularyexercises.com

Cvičení na slovní zásobu všeobecnou i akademickou

English-4u

english-4u.de

Online cvičení na gramatiku i slovní zásobu

First English

first-english.org

Seznam gramatických cvičení dle témat

Help for English

helpforenglish.cz

Slovní zásoba, gramatika – výklad česky, cvičení a testy

Langevo

langevo.com

Procvičení slovní zásoby přes virtuální farmaření, možnost
tvořit vlastní sety

Memrise

memrise.com

Web či mobilní aplikace na učení se slovíček

My English Grammar

myenglishgrammar.com

Výklad i cvičení na gramatiku dle témat, okruhy slovní
zásoby (ang.)

Quizlet

quizlet.com

Tematické kvízy a hry na procvičení slovní zásoby; po
registraci možnost tvořit vlastní sety

LISTENING

Poslech

5 tips

etsglobal.org/…5-tips-to-practice-your- 5 tipů, jak na dobrý poslech ve zkouškách, a to nejen pro
English-listening-skills…
zkoušku TOEIC L&R

BBC learning

bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
Poslechy rádia BBC s transkripty
/index.shtml

BBC Learning English

bbc.co.uk/learningenglish/

Poslechy s transkripty

Elllo

elllo.org

Rozhovory lidí z různých zemí na různá témata,
s transkripty

ESL lab

esl-lab.com

Poslechy různých úrovní se cvičeními

ESL lounge

esl-lounge.com/student/listening.php

Poslechy různých úrovní, na webu jsou i cvičení na
gramatiku a slovní zásobu, příprava na testy

Famous people

famouspeoplelessons.com

Řada cvičení k jednotlivým poslechům o slavných lidech nižší úroveň

Learn Out Loud

learnoutloud.com/Free-Audio-Video

Poslechy a videa s transkripty dle tématu
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manythings.org/listen

Poslechy s možností text vidět; lze použít jako diktáty nižší úroveň, každá věta 2x

News in levels

newsinlevels.com

Zprávy vždy ve 3 jazykových úrovních od základní po
neupravený anglický originál: články, fotky, videa; lze si
vybrat téma: sport, příroda, historie, zprávy apod.

Podcasts in English

podcastsinenglish.com/index.shtml

Poslechy různých úrovní, transkripty a cvičení dostupné
po registraci

Poslechy preintermediate

kj.fme.vutbr.cz/studopory/eng/gramm
Poslechy s možností text vidět; lze použít jako diktáty
ar/listening_preint.html

Radio Prague

radio.cz/en

Reportáže k poslechu, transkript vždy na stejné stránce

Real English

real-english.com/reo/index.htm or
realenglish-mobile.com/Sitemap.html
for mobiles

RE Lessons: Rozhovory s rodilými mluvčími různých
přízvuků na různá témata, lze zvolit úroveň (nahoře
v záložkách) i téma

Scientific American Mind & Brain

scientificamerican.com/mind-andbrain

Poslechy s transkripty na vědecká témata

TED

ted.com

Poslech zajímavých projevů zajímavých lidí; komunita

Voice of America

voanews.com

Hlas Ameriky – rádio s texty

Voice of America

learningenglish.voanews.com

Hlas Ameriky - americká angličtina - poslechy pro
začátečníky i pokročilé

Your English page

yourenglishpage.com/eng/multimedia/ Rozděleno podle typu cvičení, 1-4 min., má odkazy na
listening.htm
zdroje v podobě videa; bez klíče

Many things

READING

Čtení, porozumění textu

BBC World

bbc.com/news/world

Zprávy z celého světa

EFL club

eflclub.com

Články k tématům People, News, Music

English online

english-online.at/index.htm

Vyberte téma a čtěte; k dispozici je anglický výklad tučně
značených slovíček

How stuff works

science.howstuffworks.com

Články a videa z různých vědeckých oborů

Newsweek

newsweek.com

Americký týdeník

Science daily

sciencedaily.com

Články z různých vědeckých oborů (volba témat v horním
menu)

The Times

thetimes.co.uk/tto/news

Slavné anglické noviny online

Thought Co.

thoughtco.com/esl-readingcomprehension-4133090

Články o zlepšování se v dovednostech čtení

Woodlands Junior
Kent School

resources.woodlands.kent.sch.uk

Jednoduchou angličtinou o životě a kultuře v Británii Londýn, festivaly, tradice, ...

WRITING

Psaný projev

50 Free Resources

smashingmagazine.com/2009/06/50free-resources-that-will-improve-your- Zdroje zdarma
writing-skills/

6 ways to improve

mbist.ro/2kXUd04

6 tipů pro zlepšení dovedností v psaní

Grammarly

grammarly.com

Aplikace označující nedostatky ve vašich textech – variace
pro prohlížeče, OS Win, MS Office

Improve Your Writing

bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/g Interpunkce, matoucí slova, citace, styl, časté gramatické
rammar_tutorial
chyby

Thought Co.

thoughtco.com/esl-writing-skills4133091

Články o zlepšování se v dovednostech psaní

Write & Improve

writeandimprove.com

Pište a nechte si opravit nedostatky online (vyzkoušení je
bez registrace)

Write & Improve

writeandimprove.com

Cambridge English – okamžitý feedback
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SELF- ASSESSMENT

Sebehodnocení – zjištění úrovně jazyka

Anglia

anglia.org/higher-placement#

British Centre

learnenglish.britishcouncil.org/en/cont
Rozřazovací test Britského centra
ent

Cambridge test

cambridgeenglish.org/test-yourenglish

Rozřazovací test na cambridgeské zkoušky o 25 otázkách zvolit General English

CEFR (SERR)

examenglish.com/CEFR/cefr.php

Popis jednotlivých úrovní A1 - C2 s příklady testů

Dialang

dialangweb.lancaster.ac.uk

Online test pro sebehodnocení

English English

englishenglish.com/englishtest.htm

Rozřazovací test pro volbu zkoušek PET, FCE, CAE, CPE,
IELTS a TOEFL - výsledkem jsou procenta úspěšnosti

Euroexam

euroexam.com/prepare/download-apractice-test

Cvičné testy A1-C1

ejp.rvp.cz/

Evropské jazykové portfolio pomáhá uvědomit si a
zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích
jazycích, 6 úrovní (A1-C2); s registrací

Evropské jazykové
portfolio

Rozřazovací test Anglia Examination Syndicate

IWHO placement test ihworld.com/opt

Rozřazovací test úrovní A1, A2, B1, B2, C1, C2

Level test

examenglish.com/leveltest/index.php

Rozřazovací test úrovní A2, B1, B2, C1, C2

MM Publications
Placement Test

mmpublications.com/OnlinePlacement-Test

Rozřazovací test úrovní A1, A2, B1, B2 s poslechem, lze
zvolit brits. či am. angličtinu

Oxf. English Testing

oxfordenglishtesting.com

Online rozřazovací testy, procvičovací testy na zkoušky

To Learn English

tolearnenglish.com/placementtest.php

Rozřazovací testy na různá témata

University of Oxford

lang.ox.ac.uk/tests/tst_placement_eng
Rozřazovací test jazykového centra University of Oxford
lish.html

EXAM PRACTICE

Příprava ke zkouškám

City & Guilds

cityandguildsenglish.com/placement_t Stránka společnosti nabízející mezinárodní zkoušky
est
City&Guilds, test obsahuje 25 multiple choice questions

ESL lounge - FCE

esl-lounge.com/student/firstcertificate.php

Cvičení zaměřená na zkoušku FCE

Exam English

examenglish.com

Cvičení připravující na zkoušky vč. TOEFL, TOEIC, CAE, FCE
a PET

FCE practice

ompersonal.com.ar/firstcertificate/con Cvičení zaměřená na zkoušku FCE - poslechy, gramatika,
tenidotematico.htm
online cvičení - témata lze zvolit

IELTS app.

macmillaneducationapps.com/
ieltsskills

Aplikace na procvičování dovedností ke zkoušce IELTS

Macmillan - Exams for macmillanenglish.com/exams/forstudents
students

Příprava na PET, FCE, IELTS apod.

TOEFL Sample Tests

etsglobal.org - toefl

Příklady testových otázek

TOEIC

etsglobal.org - toeic

Vzorový test; další weby připravující ke zkoušce najdete
na stránkách OJZ

DICTIONARIES

Slovníky

Výkladové (tj. jednojazyčné) slovníky vysvětlí různé
významy, když nevíte, který překlad zvolit;
obsahují výslovnost i příkladové věty

dictionary.cambridge.org/dictionary/le Výkladový slovník určený pro studenty
arner-english
Cambridge Dictionary
dictionary.cambridge.org/dictionary/e Výkladový slovník
nglish/
Dictionary.com

dictionary.reference.com

Výkladový slovník

Macmillan Dictionary

macmillandictionary.com

Výkladový slovník
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Merriam-Webster
Dictionary

merriam-webster.com

Výkladový slovník

Oxford Learner's
Dictionaries

oxfordlearnersdictionaries.com

Jediný výkladový slovník povolený pro použití při
závěrečné mag. zkoušce, určený pro studenty

Slovník.cz

slovnik.cz/

z češtiny do AJ, NJ, LJ, FrJ, ŠpJ, RuJ a zpět

The Free Dictionary

hefreedictionary.com

Výkladový slovník

Urban Dictionary

urbandictionary.com

internetový slovník anglického slangu, o obsah stránky se
starají dobrovolní editoři

Wikipedie

cs.wikipedia.org

Česká verze známé internetové otevřené encyklopedie,
vhodná např. pro překlad odborné terminologie (levé
menu > English)

Word Reference
Forum

wordreference.com/definition

Výkladový slovník a fórum s dotazy na rozdíly mezi slovy /
frázemi

COURSEBOOKS
Cutting Edge

Učebnice
pearsonlongman.com/newcuttingedge
Přístupné po registraci
/

English File - exercises elt.oup.com/student/englishfile

Zvolte si úroveň učebnice English File a procvičte si látku
vybrané lekce - gramatika, slovní zásoba, hry apod.

Headway exercises

elt.oup.com/student/headway

Zvolte si úroveň učebnice Headway a procvičte si látku
vybrané lekce - gramatika, slovní zásoba, hry apod.

OUP downloads

elt.oup.com/general_content/cz/kesta Různé materiály k učebnicím OUP (Headway, English File
zeni
apod.), mj. aktuální slovníčky

MIXED

Různé druhy cvičení, nezaměřují se např. jen na poslech

18 Tips to Improve

skola.co.uk/tips-improvingenglish.html

Na webu jich najdete spoustu, zde jeden seznam, pro
začátek stačí přečíst nadpisy

5 Ways to Find Free
Images

Free Images

YouTube video ukazuje, kde nalézt volně publikovatelné
obrázky pro prezentace apod.

Activities for ESL

a4esl.org

ESL = English as a Second Language

English Guide

english-guide.org

Vocabulary, Listening, Grammar, Idioms, Phonetics

English learner

englishlearner.com

English zone

english-zone.com

ESL

esl.about.com

Linguanet

linguanet-worldwide.org

učební i výukové materiály; zvolte váš první jazyk a jazyk
cílový

MOOCs

Find an English MOOC for yourself

Massive Open Online Courses – online kurzy angličtiny
zdarma

Perry-Castañeda
Library Map
Collection

lib.utexas.edu/maps

Mapy světa z University of Texas

Tandem

prf.jcu.cz/kja/writingclinic/tandem.html

Use the webpage to find a partner to learn and teach
languages

To learn English

tolearnenglish.com

Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

fotky, videa apod. publikovaná pod svobodnými licencemi
(které je třeba dodržet )
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