
Angličtina pro mírně pokročilé B1+

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Jdeme nakupovat 1 Kupujeme oblečení v obchodě (try on, suit, fitting room, fit, measure…) Do you have this in size...? trpný rod - tvorba

materiály (cotton, wool, silk, polyester, leather…) What is this made of? trpný rod - použití

2 Kupujeme potraviny v supermarketu (bread counter, carrier bag, item…) I used to like milk. used to - stav/aktivita v minulosti

mléčné výrobky (sour cream, yoghurt, whipped cream…) Everyone loves whipped cream. someone/somewhere/nothing/…

3 Jak budete platit? placení (credit card, cheque, cash, receipt…) Do you take credit cards? členy - použití

nakupování (guarantee, cheap, browsing…) Here's your change and your receipt.

4 Opakování

2. Novinky ze světa 1 Co se děje ve světě problémy ve světě (insufficient, human need, supply of…) no access to safe drinking water předpřítomný čas - časové výrazy

světová hrozba (evacuate, blackmail, kidnap, hijack…) There are many world issues kolokace (give a speech…)

2 Rádio a televize televizní zprávy (foreign news, press review, weather girl…) Here is the news for today. vztažné věty - opakování

kriminalita (break into, rob, suspect, thief, murder…) There's been another housebreaking. trpný rod

3 To je život u lékaře (private medical insurance, sick note, urgent…) What are your symptoms? kolokace 2 (keep calm…)

léčba (painkiller, cough mixture, compress, injection…) I'm allergic to antibiotics.

4 Opakování

3 Dosažení cílů 1 Co po škole? potíže s penězi (lend, save, waste, earn, withdraw…) He owes money to some guy. nepřímá řeč

univerzitní studium (degree, graduate, lecturer, scholarship…) sit/pass/fail an exam kolokace 3

2 Pracovní nabídky žádáme o práci (work permit, employment contract…) What is your employment history? druhý a třetí kondicionál

zaměstnání (shopkeeper, sales representative…) There's a three month trial period. smíšené kondicionály

3 Jak napsat dopis? formální dopis (grateful, with regard to, yours sincerely…) I am writing in reply to… formální a neformální dopis

neformální dopis (take care, best wishes, kind regards…) I hope you're well. ditranzitivní slovesa

4 Opakování

4. Cestování 1 Doprava cestování (to include, to arrive, to land, to set off…) to ride a bicycle/a horse/… vyjadřování budoucnosti

na cestě (journey, tour, path, motorway…) She is leaving next week. přítomný čas průběhový - budoucnost

2 Cestovní ruch zeměpis (bay, coast, rainforest, riverside…) I have much experience. množství (many, much, lots of..)

návštěva památek (monuments, avenue, column, fountain…) She came without any money. množství (some/any)

3 Ubytování hotel (air-conditioned, non-smoking, double room…) to confirm/to cancel a reservation

stížnosti (insufficient, inappropriate, unacceptable…) Make a complaint about something.

4 Volný čas! frekvence (rarely, hardly ever, seldom, never…) We set off at 5 a.m. předpřítomný čas prostý

na výletě (hand luggage, suntan lotion, bring back…) I always bring back some souvenirs. předpřítomný čas a minulý čas

5 Roční období sezónní počasí (frost, shower, fog, mist, blizzard…) It's a bit chilly today. tvoření slov - přípony

sezónní aktivity (ice-skating, hiking, to pick mushrooms…) Let's throw a garden party. předpřítomný čas průběhový

6 Tradice svátky (family reunion, fireworks, carnival, dress up…) We carve pumpkins for Halloween. minulost a přítomnost 

Vánoce (mistletoe, Advent wreath, midnight mass…) We wrap gifts on Christmas Day. předložky - for/since

7 Opakování

5. Pocity 1 Buďte šťastní! štěstí (lucky, joy, happiness, pleasant, good fortune…) It's a story of tragic misfortune. tvoření otázek

smůla (misfortune, discontent, disaster, sadness…) Tommy has bad luck with girlfriends. předložky u doplňovacích otázek

2 Libosti a nelibosti nelibosti (annoying, boring, unsociable, hate, dislike…) He drives me crazy. záporné věty

libosti(be keen on, be fond of, be satisfied with…) I am happy with that. záporné otázky

3 Nálady dobrá nálada (glad, delighted, pleased, thrilled…) I'm excited about… tázací dovětky

špatná nálada (upset, angry, furious, disappointed…) I feel frustrated. tázaí dovětky - rozkazovací způsob

4 Zpomalte! práce (employer, employee, occupation, contract…) I'm self employed. modální slovesa

v práci (deadline, sick days, working conditions…) He is not able to work. opisy modálních sloves

5 Zdravý životní styl? stravovací návyky (ready meals, junk food, flavour…) You have terrible eating habbits. přítomné časy - opakování

v kuchyni (cooker, steam, roast, fry, bake, stew…) My kids love fried eggs. činnostní a stavová slovesa

6 Vyjádřete se spánek (wide awake, asleep, nightmare, nap…) Oh no, such a shame! modální slovesa - zápor

soucit (upset, awful, blame, shame, nasty…) Poor thing, that's awful! přídavná jména a příslovce

7 Opakování

6. Dobrodružství 1 Sporty a volný čas volnočasové aktivity (camping, motor racing, rock climbing…) Peter used to play basketball. vazba - be/get used to

sportovní vybavení (puck, rope, skates, ski boots…) We do martial arts. slovesa - play/do/go + sporty

2 Hudba, film a divadlo hudební odvětví (solo artist, composer, conductor…) It's my favourite track on the album. předminulý čas prostý

hodnocení (brilliant, superb, thrilling, violent, terrifying…) Their new album is out next week. předminulý čas průběhový

3 Naše povaha povahové vlastnosti (brave, stubborn, ambitious…) I am not self-confident at all. zjemňování - zdvořilost

chování (arrogant, rude, selfish, offensive…) Don’t be stubborn , Harry! zobecňování

4 Rozhodněte se slovní spojení 1 (make a decision, make a suggestion…) Stop making excuses. první kondicionál

slovní spojení 2 (do your best, do sb. a favour…) I'm doing my best! kolokace - do/make

5 Pověry pověry 1 (superstitious, lucky charm, misfortune…) If you…, you will have bad luck. předložky - unless, in case

pověry 2 (spill, throw over, touch, walk under…) If you…, you will have good luck. nultý kondicionál

6 Jaký je váš názor? fakta (evidence, prejudice, statement…) The fact is that… spojovací výrazy 1 - in addition to…

názory (concerned, according, point of view…) To be honest with you… spojovací výrazy 2 - however…

7 Opakování

7. Opakování B1+, příprava na PET1 Reading, writing, listening 1

2 Speaking & Mistakes 1

3 Reading, writing, listening 2

4 Mistakes 2

5 Zkouška PET nanečisto

Angličtina pro mírně pokročilé B1+ je určena pro studenty, kteří již rozumí slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně týkají, dokáží rozlišit a použít minulý a přítomný čas. 

Vědí, jak vyjádřit budoucnost. Studenti by měli umět vytvořit předpřítomný čas, ale nemusí si být jisti jeho použitím, měli by být také schopni vyjádřit se v jednoduchých větách o 

situacích a lidech z jejich okolí.  

Kurz se soustředí na rozvoj stávající slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu 

je B1+. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět informacím z letáků, katalogů a médií. Umí použít přítomný, minulý i předpřítomný čas. Vědí, jak vyjádřit budoucnost, 

zvládají rozlišit formální a neformální jazyk a za použití frází z kurzu dokáží napsat formální i neformální dopis. 

Tato kapitola je zaměřena na slovíčka, fráze a 

gramatiku, která studentům ulehčí nákup poravin 

a oblečení. Studenti se naučí, jak tvořit a používat 

trpný rod a vazbu USED TO pro označení stavu 

nebo opakované aktivity v minulosti.

V této kapitole se studenti naučí řadu slovíček, 

která jim umožní porozumět článkům v novinách, 

rádiovému či televiznímu vysílání. Dále si studenti 

osvojí řadu užitečných slovních spojení a aktivně 

si zopakují, jak se v anglickém jazyce tvoří 

vztažné věty a trpný rod.

Preliminary English Test (PET)  je zkouška z 

anglického jazyka, která potvrzuje základní 

jazykové dovednosti pro každodenní použití. 

Zkouška testuje všechny čtyři jazykové 

dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

V první kapitole si studenti rozšíří své znalosti 

slovíček spojených s cestováním do zahraničí, 

naučí se fráze, které uplatní pokud ubytování 

nesplňuje jejich požadavky a zopakují si vyjádření 

budoucnosti a použití kvantifikátorů. Tato 

kapitola je také zaměřena na přípony typické pro 

podstatná jména, přídavná jména a příslovce, 

tvorbu a použití předpřítomného času a zvládnutí 

slovíček a frází, které jsou spojené s 

volnočasovými aktivitami, tradicemi či státními 

svátky.

V této kapitole se studenti naučí řadu slovíček a 

frází užitečných pro vyjádření nálady a pocitů, 

zopakují si pravidla pro tvoření zjišťovacích a 

doplňovacích otázek a seznámí se s tázacími 

dovětky, které si poté aktivně procvičí. V této 

kapitole se studenti naučí slovíčka spojená se 

stravovacími návyky a pracovním prostředím, 

rozšíří své snalosti o fráze pro vyjádření soucitu 

nebo udělení rady a také si procvičí modální 

slovesa a jejich různé významy.

V této kapitole se studenti naučí, jak pracovat s 

předminulým časem prostým a 

průběhovým,osvojí si velké množství slovíček a 

frází ze světa hudby, filmu nebo např. sportu a 

dozvědí se, jaké sporty se pojí se slovesy PLAY, 

DO  a GO. V této kapitole si studenti také osvojí 

řadu slovíček a frází užitečných pro vyjádření 

vlastních názorů a všeobecných pravd, seznámí 

se s různými spojovacími výrazy, procvičí si nultý 

a první kondicionál a naučí se užitečná slovní 

spojení s DO a MAKE. 

Slovní zásoba této kapitoly je zaměřena na 

situace, které studenty potkají po dokončení 

střední školy, např. hledání nové práce nebo 

univerzitní studium. Studenti se také naučí jak 

tvořit druhý a třetí kondicionál a jaká pravidla 

platí pro nepřímou řeč.


