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LearnEnglish Mobile

Learning on the move
Učte se kdykoliv a kdekoliv

Jak na to
Naše nové aplikace pro chytré telefony (smartphones) 

jsou k dispozici ke stažení v online obchodech Ovi, 

Bada, Android Market a iTunes. Pro vyhledání zadejte 

heslo „british council“.

Více informací na 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
mobile-learning
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Naše produkty pro mobilní telefony jsou určeny všem, 
kdo se učí anglicky. Mezi aplikacemi najdete hry, audio 
nahrávky, výukové pomůcky a samozřejmě i materiály 
z webových stránek LearnEnglish upravené pro 
mobilní telefony.

Denně trochu angličtiny
English Everyday (Angličtina na každý den) je určena 
pro starší typy telefonů a nabízí více než roční zásobu 
„slov pro tento den“, a to jak v podobě textové tak, i 
v audio verzi. Textové materiály jsou rozděleny do tří 
úrovní. Každá úroveň obsahuje šestnáct témat.

Audio nahrávky jsou zasílány formou SMS zpráv nebo 
si je můžete poslechnout po vytočení přístupového 
čísla.

Audio 
nahrávky
S naší kolekcí audio 
aplikací pro smartphones 
se můžete učit kdykoliv 
a kdekoliv. Vyzkoušejte 
třeba audio seriál „Big 
City Small World“ nebo 
LearnEnglish Elementary 
podcasty.

Výukové 
aplikace
Rozšiřujte si slovní zásobu pomocí unikátní 
interaktivní aplikace MyWordBook. Pokud vlastníte 
iPhone, iPod touch nebo iPad, můžete si stáhnout 
celé sady slovíček nebo si vytvořit své vlastní. 
Ke každému slovu budete mít k dispozici vysvětlení, 
překlad, příklad použití ve větě, obrázek a audio 
nahrávku. Slovíčka jsou následně procvičována 
v různých slovních hrách.

Hry
Nejoblíbenější hry z webových stránek LearnEnglish 
jsme upravili tak, abyste je mohli mít i ve svém mobilu.

Vzhledem k vyšším technologickým nárokům jsou tyto 
hry určeny pouze 
pro smartphones.

Pro studenty i učitele angličtiny připravil British 
Council užitečného pomocníka pro nácvik správné 
výslovnosti - Sounds Right. Tato aplikace je pro iPad.


