Angličtina jako příprava ke státní maturitě
Angličtina jako příprava ke státní maturitě je určena pro studenty, kteří se chtějí intenzivně připravovat ke státním maturitám. Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny
jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Jednotlivé lekce jsou sestaveny tak, že cvičení mají zároveň studenta naučit nejen angličtinu, ale pomohou také s přípravou a obsahovou stránkou. Kurz je
metodicky zpracován tak, aby si studenti osvojovali metodiku cvičení, která je u státní maturity čekají a vyplňováním cvičení se k ní připravují. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni užívat slovní zásobu a fráze z různých
oblasetí, např. zeměpisu, mezinárodních organizací, kultury a úspěšně složit státní maturitu z anglického jazyka.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
0. Rozvržení maturity

LEKCE
1 Struktura testu
2 Ústní část - teorie a fráze

3 Ústní část - specifické příklady

1. Lidé

1 Rodina a rodinné události

The way I see it…
How do you feel about that?
You are absolutely right.
This doesn't really make sense to me.
If I might add someting…
The photo was taken…
Unlike the first photo, this looks like….

rodina (father-in-law, fiancé, enagagement,…)

přítomný prostý čas

2 Tradice a oslavy

tradice a oslavy (custom, spruce, fast,…)

To decorate the Chtristmas tree

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

3 Lidské tělo a oblečení

tradice a oslavy 2 (firework, reindeer, chimney,…)
oblečení a lidské tělo (fabric, accessories, catwalk,…)
oblečení a lidské tělo 2 (tongue, freckles, wrinkles,…)

To kiss under mistletoe
To follow fashion
To donate blood

stupňování přídavných jmen
vazba výskytu
"it" jako podmět

4 Denní režim a koníčky

denní režim a volný čas (relax, leisure time, handyman,…)

To commute to work

předpřítomný čas prostý

denní režim a volný čas 2
Česká Republika
stát a ČR (border, agriculture, mayor,…)
Evropská unie (motto, body, flag,…)
mezinárodní organizace (vest, found, embark,…)

To do crosswords
The Czech Republic is located in…
The Czech anthem is played during…
To turn down an offer
To depend on somebody

předpřítomný čas průběhový
minulý čas prostý
minulý čas průběhový
použití "too, enough"
použití "so, such" v citoslovcích

1 Domácnost

3 V práci

1 Jídlo a restaurace

dům, zahrada (skyscraper, loft, ceiling,…)
uvnitř domu (bedroom, dining room, tile,…)
interiér (cupboard, bedside lamp, carpet,…)
ve škole (classmate, scholarship, corridor,…)
škola (nursery, elementary school,…)
školní předměty (biology, syllabus, accounting,…)
povolání a práce (barber, plumber, judge,…)
přijímací proces (applicant, blue-collar worker,…)
zaměstnání (part-time job, overtime, vacancy,…)
práce a zaměstnání (attitude, layoff, goal,…)
jídlo a jeho příprava (grocery store, beef, batter,…)

To be in a diet

trpný rod

v restauraci - užitečné fráze

Would you like to look at the wine menu?

3 U doktora

u doktora (blood pressure, X-ray imaging, prescription,…)

6 Zimní sporty

1 Zěměpis, fauna a flóra
2 Životní prostředí
3 Cestování a turismus
4 V hotelu
5 Kultura: divadlo a kino

podmínkové věty, "if + unless"
podmětné a předmětné otázky
použití "I wish/ If only"

světová kuchyně (spicy, chop, stew,…)
fast food (crunchy, tray, chips,…)

5 Letní sporty

u doktora 2 (vaccination, rash, nausea,…)
choroby (terminal illness, injury, swollen,…)
choroby a nemoci - fráze
sport (match, champion, fan base,…)
letní sporty (scuba diving, cycling, cricket,…)
zimní sporty (competitior, luge, ice hockey,…)
sport a vybavení (downhill skiing, shin pad, oar,…)
zeměpisné útvary (gulf, nature, border,…)
zvířata a rostliny (taxonomy, seed, captive,…)
životní prostředí (subsist, forced, extinct,…)
živelné pohromy (earthquake, volcanic eruption,…)
cestovní ruch (backpack, ancient, enourmous,…)
cestování (passport control, scheduled arrival,…)
ubytování (cancellation, campsite, check-in,…)
zaměstnanci hotelu (doorman, receptionist, porter,…)
kino (row, seat, subtitles,…)

vazba "have sth done"
To make an appointment

vazby "used to/ would do"

To be allergic to…
I have been diagnosed with…

vazba "be/ get used to sth"

7 Věda a technologie
8 Vesmír

recenze (suprising, insightful, silly,…)
filmy (shoot, screenplay, edit,…)
technologie (plug, appliance, insert,…)
věda (scientific, field of study, research,…)
vesmír (orbit, full moon, solar eclipse,…)
vesmírný průzkum (space suit, telescope, explore,…)

V této kapitole si student projde slovní zásobu a
fráze týkající se rodiny, tradic, lidského těla a
oblečení, denního režimu, státu a jeho struktury
mezinárodních organizací. V kapitole si také
student zopakuje gramatiku přítomného,
předminulého a minulého času, dále si procvičí
používání výrazů zesilujících význam.

V této kapitole se student naučí slovíčka a fráze z
každodenního života, tzn. týkající se školy,
domácnosti a práce. Gramatika v této kapitole se
věnuje budoucímu času, modálním slovesům,
předminulému času, podmínkovým větám,
podmětným a předmětným otázkám a, v
neposlední řadě, použití "I wish/ If only".

Tato kapitola se věnuje zravému žitovnímu stylu.
Student bude probírat témata týkající se jídla,
doktorů a nemocí a také sportu. Kapitola
obsahuje i užitečné fráze, které se hodí při diskuzi
na jedno z témat. Gramatika je zaměřena na
trpný rod, nepřímou řeč a slovesa používaná při
nepřímé řeči a také např. na vazbu "Have sth
done".

nepřímá řeč
To beat the opponent
To hold the record

slovesa pro nepřímou řeč

To grow sth
To cut sth down

členy u míst
tázací dovětky, nepřímé otázky
říká se, věří se

To go on foot

zájmena

To book a room

another, other, each other

Shall we get some popcorn?

divadlo (leisure time, programme, box office,…)
6 Filmy

modální slovesa
předminulý čas prostý a průběhový

To be made redundant
To work in shifts
To be dismissed

2 Světová kuchyně

4 Nemoci

budoucí čas
To store food
To skip classes
To drop out

POPIS KAPITOLY
Tato kapitola seznamuje studenta se strukturou
jednotlivých částí maturitní zkoušky. Kapitola
obsahuje užitečné fráze, které se hodí např. při
ústní části při po popisu obrázku či při ptání se na
názor.

přítomný čas průběhový

2 Škola

4. Svět kolem nás

vyjádření názoru
ptání se na názor
vyjádření souhlasu
vyjádření nesouhlasu
přerušení
popis obrázku
porovnávání obrázků

GRAMATIKA

What about organizing a birthday party?

6 Mezinárodní organizace

3. Zdravý životní styl

FRÁZE

rodinné události (veil, bride, cemetery,…)

5 Stát a jeho struktura

2. Kažodenní život

SLOVNÍ ZÁSOBA

vyjádření pravděpodobnosti v součastnosti
To be dubbed into Czech
To push a button
To come to the conclusion

záporné předpony a přípony
vyjádření záměru a důsledku
vyjádření důvodu a preferencí

To land on…

Poslední kapitola kurzu zahrnuje různorodé lekce;
student se naučí slovní zásobu a fráze např. ze
zeměpisu, cestování, kultury, vědy a technologie,
atd. Z gramatiky si osvojí používání členů, tázací
dovětky, zájmena, vyjádření pravděpodobnosti,
záměru a důsledku a další gramatiku, která
pomůže (nejen) při státní maturitě vyjádřit
ucelené myšlenky.

