
Milí,  
vzhledem k tomu, že tato zpráva je určena všem mým studentům napříč ročníky, budu ji psát 
v češtině, ačkoliv jak mě znáte, neubráním se, zajisté, jednomu dvěma anglickým výrazům :) 
 
Kromě zadání pro domácí přípravu, které Vám pravidelně vyvěšujeme na webových 
stránkách školy a které velmi svědomitě (většina z Vás) plníte, bych Vám ráda poradila, kde 
se ještě můžete v angličtině procvičovat, abyste se po návratu do školy necítili znevýhodněni 
tím, že jsme se delší dobu neviděli.  
 
Většina z Vás je na FB. Zkuste se podívat na FB pages: 

pro studenty PB, SB 
● British Council LearnEnglish Kids https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

pro studenty 3A, 7A, 7B 
● Learn English - British Council - najdete tam pro Vás, studenty angličtiny, články i 

tipy pro procvičování; na stránce najdete Reading exercises; Writing tasks and tips; a 
mnoho dalších 
https://www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil/?__tn__=kC-R&eid=ARAF9a
5V-Ee1U0hrojFooYGh8aeI0tcH4b4lGNUKnEBl-gOO4q6T0Pvc81sYZjq947yZ99NF2x
K4FLXq&hc_ref=ARRF_WDru2_bBMH6582miXTxmDJgEvYohryLILZd5Cv0ywxxI3xr
6Py5NyVeBVLS_-o&fref=nf 

● BBC Learning English - aktuální články, slovní zásoba, mnoho dalšího 
https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/ 

 
Internet: 

● flo-joe.co.uk - příprava na Cambridge exams; najdete zde sample tests, ale také 
study strategies; doporučuji sekci Word bank - denní dávka jednoho phrasal verb, 
collocation a word formation - mí věrní znají :) a zajisté milují ;), ostatní mohou 
vyzkoušet; vhodné pro 3A, 7A, 7B 
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/wordbank/ - odkaz na FCE WordBank; je 
mezi Vámi ale spousta těch, kteří s naprostým přehledem zvládnou i CAE WordBank 
https://www.flo-joe.co.uk/cae/students/wordbank/ 

 
Books, articles - reading 

● nepodceňujte čtení! najděte si staré Hello, Bridge časopisy, čtěte si; dejte si cíl - za 
tuto dobu přečtěte anglickou knihu - může to být upravený příběh, tzn. verze pro 
studenty angličtiny s příslušnou úrovní angličtiny 

● pro PB a SB - 
https://bilingualkidspot.com/2019/02/19/free-online-books-for-kids/?fbclid=IwA
R3pCvMaBCY4e3rZdKBPNtNC5di1bW3eYitGamciGRwFr5YGDrmHEpfxAZA 

 
Others: 
Instagram: 

● návod dávat nemusím, sledujte dění, sledujte nějakého influencera (v angličtině), 
cestovatele, účty věnované vaření, tvoření, zvířatům; také výuce jazyků 

Netflix; HBO; etc.: 
● sledujte filmy, seriály... 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil/?__tn__=kC-R&eid=ARAF9a5V-Ee1U0hrojFooYGh8aeI0tcH4b4lGNUKnEBl-gOO4q6T0Pvc81sYZjq947yZ99NF2xK4FLXq&hc_ref=ARRF_WDru2_bBMH6582miXTxmDJgEvYohryLILZd5Cv0ywxxI3xr6Py5NyVeBVLS_-o&fref=nf
https://www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil/?__tn__=kC-R&eid=ARAF9a5V-Ee1U0hrojFooYGh8aeI0tcH4b4lGNUKnEBl-gOO4q6T0Pvc81sYZjq947yZ99NF2xK4FLXq&hc_ref=ARRF_WDru2_bBMH6582miXTxmDJgEvYohryLILZd5Cv0ywxxI3xr6Py5NyVeBVLS_-o&fref=nf
https://www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil/?__tn__=kC-R&eid=ARAF9a5V-Ee1U0hrojFooYGh8aeI0tcH4b4lGNUKnEBl-gOO4q6T0Pvc81sYZjq947yZ99NF2xK4FLXq&hc_ref=ARRF_WDru2_bBMH6582miXTxmDJgEvYohryLILZd5Cv0ywxxI3xr6Py5NyVeBVLS_-o&fref=nf
https://www.facebook.com/LearnEnglish.BritishCouncil/?__tn__=kC-R&eid=ARAF9a5V-Ee1U0hrojFooYGh8aeI0tcH4b4lGNUKnEBl-gOO4q6T0Pvc81sYZjq947yZ99NF2xK4FLXq&hc_ref=ARRF_WDru2_bBMH6582miXTxmDJgEvYohryLILZd5Cv0ywxxI3xr6Py5NyVeBVLS_-o&fref=nf
https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/wordbank/
https://www.flo-joe.co.uk/cae/students/wordbank/
https://bilingualkidspot.com/2019/02/19/free-online-books-for-kids/?fbclid=IwAR3pCvMaBCY4e3rZdKBPNtNC5di1bW3eYitGamciGRwFr5YGDrmHEpfxAZA
https://bilingualkidspot.com/2019/02/19/free-online-books-for-kids/?fbclid=IwAR3pCvMaBCY4e3rZdKBPNtNC5di1bW3eYitGamciGRwFr5YGDrmHEpfxAZA


Student´s books, Workbooks: 
● ne, není to vtip; máme skvělé učebnice, které poskytují spousty podnětů k procvičení 

toho, co umíme, i impulzů naučit se to, co se nám může jednou hodit; proto prosím 
VŠECHNY STUDENTY, aby v případě, že “nebudou mít co dělat” zalistovali učebnicí 
či pracovním sešitem, doplnili chybějící cvičení, přečetli si zajímavé články (klidně 
znovu). Na konci učebnic jsou články navíc, pro Solutions jsou to témata vhodná pro 
přípravu k maturitě. 

 
Prosím, berte tento výčet jako doporučení pro případné další studium.  
 
A vše, co uděláte navíc, si zapisujte do sešitu a sami pro sebe mějte z těchto činností výstup 
v podobě glosáře, písemně vypracovaných odpovědí, etc.. Kdykoliv byste potřebovali 
pomoc, feedback, konzultaci, pište!!!  
 
Stay safe, stay healthy, stay at home 
 
Ef 
 
 


