
Angličtina pro pokročílé B2-

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Home 1 Living Typy domů (cottage, a flat, a detached house, …) Cottages are often older than regular houses. Comparasion 

Parts of house (a cellar, a study, a balcony, …) They decided to stay in their old house. Werb patterns 

2 Family Věk a období ( a baby, a child, early teens, …) Martin´s new car. Possessive case

Relatives (a family tree, brother-in-law, cousin,…) A picture of my father. Double genitive

3 Environment Materiály (wool, metal, tin,…) If I have enough money I would buy a big house. Druhý kondicionál

Getting rid of stuff (to clear out, to tidy up, …)

4 Revision

2. Technology 1 Computer world Computer devices (performance, portable, webcam, …) I can play computer games quite well. Ability

Comupter files (copy, paste, folder, …) CPU, data, graphics card, … Computer world

2 Are you connected? Internet connection (wireless, browser, pull-down menu, …) Have you any idea howl long will také it? Indirect questions

Messaging (inbox, subject, spam,…)

3 Electrical equipment Electrical equipment (hair dryer, vacuum cleaner, GPS,…) He gave me a glass, but the glass was broken. THE/definite/indefinite article

4 Revision

3. One world 1 Unpredictable weather Good and bad weather (breeze, clear, heavy rain, …) If I were you I wouldn´t také any furniture. Warning and advices

Weather phenomena (strike, fog, smog, …)

2 In harmony in nature Endangered species (extinct, illegal, protection…) Opposite word of polite is impolite. Prefixes

Careless people (disposal, leak, prevention, …)

3 Watch out! Bravery (to dive, to shiver, to hang up, ..) write, wrote, written Irregular werbs 

Car accident (overtake, insurance, fall off, …) A house is built by them. Passive voice

4 Revision

4. Health 1 We are what we eat Eating habits (toxin, dairy, intake, …) A woman is talking to James. Relative clauses

Nutrients (fibre, fats, muscle, …) It is the specialist to whom you should talk. Relative clauses -propositions

2 Good and bad news News (publish, carry out, reject, …) I´m not feeling well, I think I have a cold. Be cold/Have a cold

I suposse it is true. Suppose

3 At the doctor´s Healt problems (asthma, a virus, a cold, …) I´m not feeling well. Explaining healt problems

Symphtoms (a cough, a stomach ache, a rash,…) I was supposed to call doctor. Was/were going to, was/were supposed to

4 Revision

5. Celebration 1 Happy anniversary Contacting People (be in touch with sb, let sb knows sth,..) He says he is coming to this party. Reported speech

Wedding (the maid of honor,  handsome, gorgeous, …)

2 Who´s that? Hair (dyed hair, a ponytail, go bald,…) He said that she liked sports. Reported speach - questions

Dress code (formal wear, casual wear, informal wear, …)

3 Breaking up Break up (go up, get over sth, split up, …) They would never split up. Phrasal verbs

She must be here already. Modal verbs

4 Revision

6. Career 1 Job interview Employee (self-managed, reliable, punctual, …) What was you most rewarding experience during school. Job interview question 

Job (well-paid, part-time, temporary….)

2 First day at work Things we do at work (arrange, shift, be in charge, …) I wish you were coming with me. Wishes

3 Working undercover Working undercover (smuggle, trap, backup,…) If I´m hungry, I eat. The zero conditional

If I have a lot of money I will buy you a new car. The first/second/third conditional

4 Revision

7. Revision + FCE Revision

R, W, L, 1

Speaking & mistakes 1

FCE

Mistakes 2

Angličtina pro pokročilé B2- je určena pro studenty, kteří dokáží vyjádřit své myšlenky, pocity i názory bez většího úsilí. Rozumí textům, které se týkají jejich osoby i jzprávám, které pojednávají o aktuálním dění ve světě. Studenti by měli být 

schopni pracovat se všemi časy, včetně předpřítomného a předminulého, nicméně v gramatice i v použití slovíček studenti mohou občas chybovat.

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 B2.    Po dokončení kurzu jsou studenti schopni využívat 

gramatiku a slovíčka k plynulé konverzaci. Dokáží se jasně vyjádřit především o aktivitách spojených se zaměstnáním, cestováním či volnočasovými aktivitami. Dokáží pojmenovat téměř veškeré části domu, velké množství zvířat či části rostlin a 

nemají potíže s popsáním počasí. Studenti se v kurzu naučí pracovat s nejrůznějšímu předponami, předložkami či frázovými slovesy. 

V první kapitole se studenti  naučí slovíčka z oblasti 

rodinného prostředí a způsobů žití.Připomenou si 

srovnání/porovnání pomocí přídavných jmen a 

příslovců. Zopakují si přivlastňovací pád a druhou 

podmínku. 

V této kapitole se studenti naučí slovní zásobu  

technologické  angličtiny. Zvětší si zásobu slovíček, 

které běžné vidíme na obrazovce našeho počítače. 

Naučí se nepřímé otázky a rozdíl mezi určitým a 

neurčitým členem. 

Tato kapitola se zaměřuje na slovní zásobu o 

přírodě. Studenti si prohloubí znalosti slovíček o 

počasí, a zvířatech. V gramatice si zopakují trpný 

rod a procvičí si nepravidelná slovesa. 

V této kapitole se studenti naučí jak žít zdravě v 

anglickém jazyce. Slovíčka, která běžně známe z 

etiket různých výrobků. Naučí se jak tvořit vztažné 

věty. Po studiiu této kapitoly již budou umět 

vysvětlit své zdravotní obtíže u anglický mluvícího 

lékaře. . 

Kapitola se zaměřuje na formální část. Jak umět 

pochválit a užít správnou slovní zásobu. Studenti si 

zopakují jak správně složit větu v nepřímé řeči. 

Dále se z gramatiky naučí fráhová a modální 

slovesa a jejich užití. 

V předposlední kapitole se studenti naučí slovní 

zásobu z běžného pracovního dne a situací které 

se na pracovišti mohou vyskytnout. Do podrobna si 

zopakují a prohloubí znalosti o všech čtyřech 

podmínkách. 


