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Jak si před létem osvěžit a zlepšit angličtinu 

Pár tipů na skvělé zdroje 

Máte strach, že se na dovolené nedomluvíte? Tak začněte svou angličtinu oprašovat ještě teď! Níže najdete několik 
možností a zdrojů, díky nimž se s angličtinou zase hezky dostanete do kontaktu a na dovolené budete spíkovat 
ostošest! 

Your weekend in... – playlist videí, která představují různá evropská města. Dozvíte se, co je v nich třeba vidět, zažít a 
kam jít… Tato videa si můžete pustit i s anglickými titulky, které jsou sice automaticky generované, ale celkem dobré. 

BBC Travel – obrovské množství článků o nejrůznějších destinacích, zajímavých místech a krásách tohoto světa. 
Články jsou psané hezkým a srozumitelným reportážním stylem, díky čemuž jsou velmi poutavé. Víte například, proč 
Španělé jedí tak pozdě? 

Přednášky z konferencí zvaných TED nejspíš znáte. Víte ale, že mají ještě další kanál – TED-Ed? Na tomto kanále 
najdete krátká vzdělávací videa z nejrůznějších oblastí, například z fyziky (Schrödingerova kočka), filozofie 
(Platónovy nejlepší a nejhorší nápady), přírody (Proč jsou lenochodi tak pomalí?) a mnohých dalších. Tato videa jsou 
naprosto dokonale a nápaditě animovaná a namluvená srozumitelnou angličtinou a navíc mají i titulky. 

Pokud vás zajímá cestování, na této stránce najdete výběr nejrůznějších podcastů o cestování, travel hackingu, 
nejkrásnějších světových destinacích nebo o tom, jak najít levné letenky a využívat alternativních způsobů ubytování. 
Je jich tam několik, stačí si jen vybrat, který vám sedí nejlépe. Všechny podcasty si můžete přehrát přes iTunes, 
pokud jste jablíčkáři, a na telefonech s Androidem si je můžete vyhledat přes aplikaci Podcast & Radio Addict. 

Možná vás láká si své cestování nebo zasloužený odpočinek na pláži zpříjemnit hezkou a zajímavou knihou. Pak máte 
nepřeberné množství možností! Já doporučuju zejména dvojjazyčné knihy, které existují pro různé úrovně 
pokročilosti (což takhle si například přečíst oblíbeného detektiva Poirota od Agathy Christie v originále?). Na 
mém blogu rovněž najdete návod, jak s tímto typem knih pracovat.  

A pokud se vám nechce tahat knihy v kufru nebo se bojíte, že byste se svým zavazadlem v letadle překročili 
hmotnostní limit, a máte čtečku, začněte stahovat na stránce Project Gutenberg. Najdete na ní desítky tisíc knih 
zcela zdarma, stačí si jen vybrat.  

A jestli naopak neradi čtete, ale o to raději posloucháte audioknihy, i pro vás mám řešení! Na této stránce najdete 
řadu audioknih ve formě YouTube videí. Výhodou je, že jsou odstupňovány podle úrovně jazyka, takže si z nich 
vybere opravdu každý. Navíc si ve videu můžete zapnout i titulky a při poslouchání zároveň číst, což vám s angličtinou 
ještě víc pomůže. A je tam i Velký Gatsby! 

Anebo máte chuť na nějaký seriál? Co takhle nějakou ověřenou klasiku, kterou už znáte téměř nazpaměť? Až když 
jsem začala sledovat Přátele v originále, došlo mi, jak je to neskutečně vtipný seriál. A když už budete v tom, tak na 
této stránce ho najdete komplet celý přepsaný, takže už nemusíte každou chvíli zastavovat přehrávání, když 
neporozumíte nějakému slovíčku.  

Novou slovní zásobu si můžete zpracovat do sešitu formou metody Goldlist. (A ty z vás, které tato metoda zaujala a 
chtěli byste ji začít používat, nebo už ji používáte a chcete se podělit o své zkušenosti, chci pozvat do 
goldlistové Facebookové skupiny!) 

A co se týče mluvení, to si nejlíp zlepšíte tak, když budete pravidelně mluvit – to snad bylo z webináře jasné. :-) 
Najděte si učitele nebo partnera do tandemu na portálu iTalki, anebo poproste někoho ze svého okolí, jestli by s 
vámi chtěl trénovat a procvičovat. Možností je celá řada. Přeju vám při učení hodně štěstí! 

Na facebookové stránce Jazykový mentoring nabízím takových skvělých tipů každý den několik! Dejte mojí 
stránce „like“ a zůstaneme v kontaktu. ;-) 
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http://www.bbc.com/travel/story/20170504-the-strange-reason-spaniards-eat-late
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