
 
 
TIPY – VŠE CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O ANGLICKÝCH ČASECH A BÁLI JSTE SE ZEPTAT I 
 
PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

1. Broňův tip: I když je knih, které se zabývají gramatikou obrovské množství, jen 
jedna z nich je Broňova nejmilovanější (a také na světě nejprodávanější). 
A tou je - a určitě za pořízení stojí - English Grammar in Use od pana Murphyho. 
http://ucebnice.heureka.cz/english-grammar-in-use-4th-edition-edition-with-
answers/ 
 

2. Broňův tip: Na stránce English Central najdete obrovskou spoustu videí (s anglickými 
titulky) a následnými cvičeními. Můžete si vybrat jak úroveň obtížnosti, tak i okruhy 
témat. 
https://www.englishcentral.com/videos#/ 

 
 

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 
1. Broňův tip: Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se (nejen) anglických časů, určitě 

se zkuste podívat na nejlepší stránku o angličtině psanou česky – Help for English. 
http://www.helpforenglish.cz 
 

2. Broňův tip: Pokud hledáte komplexní výukové programy či aplikace angličtiny zdarma, 
tak Duolingo a Memrise jsou ty, dle Broni jednoznačně nejlepší a uživatelsky 
nejpřívětivější. 

  http://duolingo.com   
http://www.memrise.com  
 
 

MINULÝ ČAS PROSTÝ 
1. Broňův tip: Pokud máte otázku týkající se (nejenom) časů, tak se určitě můžete Broni 

zeptat například zde:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLATIArjsE6dtdGRakW_oUnaqBLmM2wxMA 
 

2. Broňův tip: Stránka Learn English od British Council je plná (až přeplněná) úžasnými 
nástroji pro studium angličtiny. Od textů, videí a poslechů až po hry a aplikace! Určitě 
stojí za vyzkoušení! 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 
MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

1. Broňův tip: Podívejte se na stránku věnovanou časům (a dalším gramatickým jevům) 
od British Council, je zde jak vysvětlení (anglicky), tak procvičování. 
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs 

  
2. 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/ 
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BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ – FUTURE SIMPLE + BE GOING TO 

1. Broňův tip: Nejen anglické časy si můžete procvičit na stránce e-grammatica.com 
http://www.e-gramatica.com 
 

2. Broňův tip: Breaking news English  - super stránka, kde si můžete poslouchat (a číst) 
zajímavé zprávy rozdělené do šesti úrovní. Také je zde ke každé nahrávce spousta 
cvičení a aktivit. 
http://www.breakingnewsenglish.com 

 
 

BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ – FUTURE CONTINUOUS + PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ A 
PROSTÝ PRO VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI 

1. Broňův tip: Jen co nějaký čas alespoň trošku ovládnete, zkoušejte jej používat aktivně, 
jak jen můžete, pište ho do e-mailů či do deníku, používejte ho, když mluvíte (klidně i 
sami pro sebe), všímejte si jeho užití v knihách, poslechu či filmech. Jenom tak se vám 
dostatečně „zaryje“ pod kůži! :) 
 

2. Broňův tip: Pokud si chcete být jistí, že vám neuteče žádné Broňovo video na Youtube 
(a ještě mu tak udělat radost), tak se přihlaste k odběru jeho YouTube kanálu :) 
https://www.youtube.com/channel/UCPutWZNOp159koK7zpUALSQ 
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