1000 anglických slovíček
Kurz 1000 anglických slovíček je zaměřený pouze na výuku a rozšíření slovní zásoby a zahrnuje celou řadu gamifikačních prvků, které vycházejí z
nejmodernějších poznatků psychologie. Kuz obsahuje 4 hlavní kapitoly a 4 podkapitoly, ve kterých se seznámíte se slovíčky, která používáte každý
den, ale i s těmi méně známými.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Člověk

LEKCE
1 Moje Rodina
2 Mé záliby
3 Vlastnosti a emoce
4 Profese a povolání

2. U nás doma

1 Náš dům
2 Kuchyně
3 Dílna
4 Zahrada

3. Svět kolem nás

1 Ve víru velkoměsta
2 Příroda a venkov
3 Dovolená u moře
4 Říše zvířat

4. Moje tělo

1 Moje tělo
2 Šaty dělají člověka
3 Jste to, co jíte
4 Ve zdravém těle, zdraví duch

SLOVNÍ ZÁSOBA
Moje rodina (father, mother, son, …)
Moje rodina (mate, wedding, ancestors, …)
Mé záliby (crafts, leisure, pastime , …)
Mé záliby (sleeping, travelling, yoga, …)
Vlastnosti a emoce (temper, remorse, anger , …)
Vlastnosti a emoce (industrious, brave, cowardly, …)
Profese a povolání (employee, freelance, foreman, …)
Profese a povolání (scuba diver, scientist, singer, …)

POPIS KAPITOLY

Náš dům (the furniture, rug, curtains,…)
Náš dům (larder, attic room, doorbell ,…)
Kuchyně (fridge, tea trolley, dryer, …)
Kuchyně (spoon, bowl, frying pan, ...)
Dílna (shelf, thinner, shed, …)
Dílna (screw, nut, pincers, …)
Zahrada (lawn, sky, fence, …)
Zahrada (leaves, plant, soil, …)

Ve druhé kapitole se studenti mimo jiné

Ve víru velkoměsta (native city, metropolis, outskirt, …)
Ve víru velkoměsta (teolley, digger, lorry, ...)
Příroda a venkov (valley, peak, ravine, ...)
Příroda a venkov (ash, pine, root, …)
Dovolená u moře (stay, itinerary, resort, …)
Dovolená u moře (wave, oar, lighthouse, ... )
Říše zvířat (beast, fur, reptile, …)
Říše zvířat (penguin, giraffe, ostrich, …)

V této kapitole si rozšíříme slovní

Moje tělo (fingers, calf, knee, …)
Moje tělo (lung, kidney, stomach, ….)
Šaty dělají člověka (put on, suit, slit dress , …)
Šaty dělají člověka (hight heels, footwear, trainers, …)
Jste to, co jíte (scrambled eggs, low-cal food, junk food , …)
Jste to, co jíte (spice, parsley, rhubarb, …)
Ve zdravém těle, zdraví duch (match, competiton, challange, …)
Ve zdravém těle, zdraví duch ( fibre, spa, additive-free, …)

V poslední kapitole se studenti naučí

V první kapitole se studenti naučí
slovíčka, týkající se rodiny, zálib,
vlastností a emocí. Poslední
podkapitola je věnována profesím a
povoláním, se kterými se můžeme
setkat v běžném životě.

naučí slovíčka v oblasti domova a jeho
vybavenosti. Kapitola se také zabývá
slovíčky, které jsou zaměřeny na
zahradu a zahradní nářadí.

zásobu o slovíčka v oblasti velkoměsta,
přírody a venkova. Další podkapitoly
jsou zaměřeny na dovolenou u moře a
zvířatům.

slovíčka zaměřena na lidské tělo,
oblečení, stravu a sport.

