
 
TIPY - 76 NEJCǍSTĚJI ZAMĚŇOVANÝCH SLOV V ANGLICŤINĚ 

 
1. Broňův tip: Skvělý kurz Confusing English, vytvořený českou sekcí BBC zaměřující se na 

obtížné a matoucí jevy v různých oblastech angličtiny. 
http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1948_le_confusingeng/index.shtml 

 
2. Broňův tip: Pro skutečné osvojení angličtiny je skvělé začít co nejdříve mluvit, a tak 

mluvte, mluvte, a ještě jednou mluvte! Klidně sami se sebou, klidně se ženou, klidně 
s chybami, ale mluvte! :) 

 
3. Broňův tip: Spot the Difference – další skvělý počin BBC, tentokrát zaměřený na 

významové rozdíly mezi podobnými výrazy. 
http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1512_le_spot_ok/index.shtml 

 
4. Broňův tip: Chcete dostávat jednou za dva až tři měsíce seznam novinek a zajímavých 

tipů ke studiu angličtiny? Pak se přihlaste k odběru Broňova newsletteru! 
http://brona.cz/newsletter/ 

 
5. Broňův tip: News in Levels aneb každý den minimálně jedna zajímavá zpráva (vždy 

samotný text i nahrávka + výběr ze tří různých úrovní a u nejvyšší úrovně je i video). 
http://www.newsinlevels.com  

 
6. Broňův tip: Velmi originální a (be warned) návykový způsob procvičování slovíček (a 

malovaní v jednom)! Jenom (bohužel, z osobní zkušenosti) nedoporučujeme začínat, 
pokud máte rozdělanou nějakou důležitou práci... 
https://quickdraw.withgoogle.com 

 
7. Broňův tip: Čas na „setkání“ s angličtinou si poctivě plánujte (a ideálně pište i do diáře). 

Když máte na celý týden přesně naplánována vaše rande s angličtinou, je menší šance, 
že budete učení odkládat na to věčné zítra. 
 

8. Broňův tip: Máte problémy s časováním nepravidelných sloves? Zkuste to pře rap 
(aneb rapující učitel angličtiny) :) 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU 

 
9. Broňův tip: Zakažte si překládat (alespoň občas), zvláště když si čtete či posloucháte, 

zastavit se u každého slova, které neznáte a snažit se ho přeložit je cesta to jazykové 
pekla… Užitečné rady, jak na to, najdete na stránkách EnglishWeb.cz. 
http://www.englishweb.cz/donutit-vas-mozek-prestal-anglictinu-prekladat-cestiny/ 

 
10. Broňův tip: World IPTV Club je stránka, která vám nabízí jedinečnou možnost sledovat 

obrovské množství britských kanálů v reálném čase. Stačí se usadit, užívat si angličtinu 
a nepřepínat v příliš zběsilém tempu (mimochodem, je zde také několik kanálů, kde se 
stále jenom vaří a vaří. 
http://www.worldiptv.club 
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11. Broňův tip: Vrtá vám hlavou používání členů v angličtině? Tak právě pro vás Broňa 

natočil následující video. 
https://www.youtube.com/watch?v=nGr8viXKv3s 

 
12. Broňův tip: Zajímá vás, co je na angličtině nejdůležitějšího? Velmi krásnou odpověď 

vám dá Vít Marek (zakladatel Help for English). 
http://www.helpforenglish.cz/article/2006010901-co-je-na-anglictine-nejdulezitejsi 

 
13. Broňův tip: Procvičte si angličtinu (obzvláště pak poslech) pomocí pohádek aneb 

úžasně namluvené anglické pohádky i s texty (zdarma) na Storynory.com. 
http://www.storynory.com 
 

14. Broňův tip: Zapisujte si do slovníčku nejenom jednotlivá slova, ale i typická slovní 
spojení či výrazy (a ty pak ideálně používejte tak aktivně tak často, jak to jenom jde). 
 

15. Broňův tip: Pokud čtete anglické knihy na elektronické čtečce Kindle, tak si můžete 
zdarma naistalovat anglicko-český slovník, který vám přeloží jakékoliv slovo, na které 
poklepete. Návod zde: 
http://www.ebooky.cz/anglicko-cesky-slovnik-pro-ctecku-kindle-touch/ 

 
16. Broňův tip: Learn English with Papa Teach Me je super YouTube channel s dvěma 

skvělými „týpky“, kteří skvěle vysvětlují angličtinu (a různé věci spojené s Velkou 
Británií). 
https://www.youtube.com/channel/UCwk6ifONlkvqnoMF2uyA05g 

 
17. Broňův tip: Zajímá vás, kterých 2000 slov je v angličtině nejpoužívanějších a která jsou 

ta vůbec nejpoužívanější z nich? Pak se podívejte na následující seznam! 
http://www.talkenglish.com/vocabulary/top-2000-vocabulary.aspx 

 
18. Broňův tip: Pokud vám to místo dovolí, tak opakujte to, co uslyšíte (ve filmu či při 

poslechu), snažte se imitovat intonaci a přízvuk. Nejen, že pracujete na zlepšení 
výslovnosti, ale také si daná slova či fráze lépe zapamatujete. 
 

19. Broňův tip: English Ebooks je obrovská zásoba zjednodušených knih online, 
neuvěřitelný výběr žánrů (a úrovní) a to vše zdarma! 
http://english-e-books.net  
 

20. Broňův tip: Chcete začít číst zjednodušenou četbu (skvělé rozhodnutí, mimochodem) 
a nevíte, jak vybrat tu správnou úroveň? Tak pak není nic lehčího, než si je otestovat 
následujícím testem: 
https://elt.oup.com/student/readersleveltest/?cc=gb&selLanguage=en 

 
21. Broňův tip: Learn English Audio and Video aneb poslouchejte, sledujte a procvičujte si 

anglickou konverzaci na každodenní témata (vždy se na vás těší nahrávka, přepis 
nahrávky a cvičení). Aplikace je dostupná pro iOS, Android a Windows Phone 8. 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/apps/learnenglish-audio-and-video 
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22. Broňův tip: Chcete dostávat denně tři cvičení z angličtiny zdarma? Pak se zaregistrujte 

na následujícím odkazu a Landigo vám je budu posílat. 
https://www.landigo.cz/anglictina 

 
23. Broňův tip: Pokud máte občas problém porozumět otázce či rychle a pohotově 

zareagovat, možná je dobrý nápad si to hezky doma procvičit, co říkáte? Pokud 
souhlasíte, tak se vám možná bude hodit Broňovo video za tímto účelem vytvořené… 
https://www.youtube.com/watch?v=i5AgqQ420xQ&t=788s 

 
24. Broňův tip: Quizlet je naprosto báječné stránka, která vám umožní vytvářet si seznamy 

slovíček či frází a hlavně se jak efektivně učit a zkoušet. 
https://quizlet.com 

 

25. Broňův tip: Grammarly je skvělá aplikace, která „hlídá“ nejen vaše překlepy, omylem 

zaměněná slova, ale i vaši gramatiku a to, zda jste nezapomněli na čárky. Dá se 

nainstalovat přímo do vašeho prohlížeče, a tak máte jistotu, že než nějaký e-mail 

odešlete, nejsou v něm překlepy či základní chyby. 

https://www.grammarly.com 

 

26. Broňův tip: ABCYA je úžasná hravá a interaktivní stránka vytvořená pro děti (upřímně 
ale, kdo z nás není stále trošku dítětem…  
http://www.abcya.com 

 

27. Broňův tip: Many Things – skvělá stránka, kde se můžete (zcela zdarma) ponořit do 
téměř nekonečného množství her, kvízů, skládaček, přísloví atd. Věříme, že každý si tu 
najde něco užitečného – přesně jak slibuje název samotný – many things :) 
http://www.manythings.org 

 
28. Broňův tip: Ororo aneb úžasná stránka, kde můžete sledovat online filmy, seriály i 

nejrůznější videa v angličtině s anglickými titulky, zcela jednoduše a bez jakýchkoli 
problémů. Prostě jenom najedete na ororo.tv, vyberete film, seriál či video, kliknete a 
sledujete (a učíte se). Sledování zdarma je omezeno časem na každý den – cca 60 
minut. 
https://ororo.tv/en 
 

29. Broňův tip: Duolingo věřím, že téměř všichni z vás už znají a pokud ne, tak určitě tuto 
báječnou (a návykovou) aplikaci vyzkoušejte – stojí opravdu za to! 
http://duolingo.com   

 
30. Broňův tip: Memrise aneb pokud by někomu z vás nevyhovovala aplikace Duolingo, 

můžete vyzkoušet aplikaci Memrise. Jedná se o podobný systém a známe dost lidí, kteří 
tvrdí, že Memrise je ještě lepší. 
http://www.memrise.com  
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31. Broňův tip: Coursera je internetová stránka, kde můžete studovat neuvěřitelné 
množství kurzů od renomovaných světových univerzit, mnohé z nich se zaměřují i na 
angličtinu, stačí najít ten správný kurz pro vás a vrhnout se do studia. 
https://www.coursera.org 
 

32. Broňův tip: Vy se ptáte a Broňa odpovídá (Aneb máte otázku? Tak sem s ní! :)) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLATIArjsE6dtdGRakW_oUnaqBLmM2wxMA 
 

33. Broňův tip: Jakub Marian je nejen inspirativní člověk širokých zájmů, ale také autor čtyř 
knih věnující se angličtině. A pokud mu dáte svůj email, od vám za odměnu jednu 
pošle… 
https://cz.jakubmarian.com/category/anglictina/ 
 

34. Broňův tip: Nina je opravdu úžasná učitelka z Brna, která propaguje výuku angličtiny 
bez učebnic a kterou se určitě vyplatí sledovat. 
http://ninaenglish.cz 
 

35. Broňův tip: Zapisujte si každý den večer či ráno, tři věci, které vám ve spojitosti 
s angličtinou udělaly radost a pěkně si také ohodnoťte na stupnici od jedné do desíti, 
jak jste spokojení s tím, co jste ten den pro angličtinu udělali. Můžete využít například 
následující skvělé stránky: 
http://www.flow-list.cz 
 

36. Broňův tip: Chcete si ověřit (zhruba) vaši úroveň angličtiny? Pak si můžete zkusit test 
od University of Cambridge:  
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/ 

 
37. Broňův tip: Nahrávejte se a poslouchejte se. Tak jak si člověk po sobě přečte text, který 

napsal a pokusí se ho vylepšit, stejně tak můžete vylepšit vaše mluvení tím, že se 
nahrajete (například do mobilu) a „zanalyzujete“. 
 

38. Broňův tip: Let's Learn English – 52 týdnů dlouhý kurz angličtiny pro začátečníky či 
mírně pokročilé, který je zcela zdarma a připravil ho pro vás Voice of America. 
http://learningenglish.voanews.com/p/5644.html 
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