Angličtina pro pokročilé B2+
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 zprávám, 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.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Rodina a přátelé

LEKCE
1 Členové rodiny
2 Členové rodiny a více
3 Aktivity a profese
4 Závěrečný týden

2. Cestování

1 Kam jet a co tam dělat
2 Proč cestovat
3 Příroda nebo město?
4 Jídlo

3. Škola a práce

1 Vzdělávání
2 Svět práce
3 Žijete, abyste pracovali?
4 Práce, podnikání a předložky

4. Zábava a koníčky

1 Média a zábava
2 Aktivity, které milujeme
3 Koníčky pro každého
4 Shrnutí tohoto měsíce

5. Životní prostředí

1 Zvířata
2 Mláďata a zvířecí srst
3 Zahrada a rostliny
4 Počasí

6. Kde bydlíme

1 Místa, kde lidé žijí
2 U nás
3 Bydlení
4 Shrnutí tohoto měsíce

7. Opakování + FCE

1
2
3
4
5
6

Testovací týden
Testovací týden
Testovací týden
Testovací týden
Zkouška FCE
tipy ke zkoušce

SLOVNÍ ZÁSOBA
vlasy (fringe, ponytail, plait, parting, highlights…)
části lidského těla (double chin, bushy eyebrows…)
zlozvyky (gossip, biting, chewing, rub, rumour…)
osobnost (smart, tensed, capable, curious, insincere…)
pracovní pozice (butcher, surgeon, tailor, accountant…)
vybavení (roller, mincing machine, camouflage clothing…)
domácí práce (iron, mop up, sweep up, mow the lawn…)
doma (duster, cobweb, coat hanger, ash tray…)
dovolená (city break, winter break, cruise…)
co si zabalit (flippers, swimming goggles, fishing rod…)
cestování (check into, check out, drop someone off…)
prázdninové aktivity (sunbathing, hiking, backpacking…)
prázdniny (teenager, wonder, fondness, pleasing…)
zimní prázdniny (snowball, poles, glacier, blizzard…)
popis restaurace (classy, cramped, rustic, steep…)

FRÁZE
We're having a brisk walk in the park.
My aunt has crooked teeth.
She is a shopaholic.
get together/over/…
Butchers prepare and sell meat.
It doesn't agree with me.
I hang out the washing.
I always get the cutlery ready.
Lucy is always forgetting it.
We used to swim in this lake.
Can I see you off?
There are fun activities to do.
We experienced turbulence.
I enjoyed mixing with the locals.
Eating like a king.

GRAMATIKA
přítomný čas prostý a průběhový
předpřítomný čas prostý a průběhový
stavová slovesa
frázová slovesa
have gone to/been to/been in
přídavná jména + předložky
konverzace - užitečné otázky

POPIS KAPITOLY
V první kapitole si studenti zopakují své znalosti
přítomného a předpřítomného času prostého a
průběhového, dozvědí se, jaký je rozdíl mezi
HAVE GONE TO, HAVE BEEN TO a HAVE BEEN
IN a naučí se spoustu slovíček a slovních spojení,
která jim umožní vyprávět o členech rodiny a
domácích pracích.

opakované děje v přítomnosti
opakované děje v minulosti - would/...
frázová slovesa
předložky - to, for, of, in, at...
předpony - anti, auto, bi, ex
nepravidelná slovesa
předpony - over, micro, mis, multi

V této kapitole se studenti naučí řadu slovíček z
oblasti cestování a prázdninových aktivit, seznámí
se s významem některých často užívaných
předpon a naučí se nová frázová slovesa a různé
způsoby pro vyjádření opakovaných dějů v
přítomnosti i minulosti.

univerzita (campus, undergraduate, university fees…)
formální dopis (further, provide, request, require…)
kancelářské vybavení (printer, sellotape, hole punch…)
rodinný podnik (jovial, chirpy, split shifts, to take after..)
pracovní nářadí (shovel, hammer, hosepipe, saw…)
školní pomůcky (chalkboard, protractor, calculator…)
pracovní nářadí 2 (spanner, flat head screwdriver…)
pracovní nářadí 3 (torch, ladder, mop, bucket…)
koníčky (doing D.I.Y., working out, pottery…)
vybavení (helmet, bow, skates, net, stick, rink…)
stolní hry (draughts, deal, ace, heatrs, dice, …)
volnočasové aktivity (needlework, knitting, stamp collecting…)
koníčky - vybavení (fins, wetsuit, goggles, pin cushion…)
volnočasové aktivity 2 (bird watching, cricket, croquet…)
koníčky - vybavení 2 (boxing ring, sieve, yarn, thimble…)
koníčky - vybavení 3 (springboard, horse, crash mat…)
ptáci (nightingale, swallow, cuckoo, hawk, gull…)
savci (beaver, hamster, mole, deer, killer whale…)
mláďata (puppy, puppy, joey, piglet, foal…)
srst a jiné ( feathers, fur, scales, wool, shell…)
části rostlin (root, branch, twig, blossom, cone…)
slovesa - zahrada (sow, plant, prune, fertilize, water…)
déšť (torrential rain, drizzle, showers, downpour, flood…)
teplota (heat wave, humid, severe winter, chilly…)
budovy (terraced house, windmill, monastery, mansion…)
nakládáme s pěnězi (current account, mortgage…)
části domu (lobby, attic, skylight, porch, hall, cellar…)
u nás doma (spare bedroom, utility room, study, basement…)
vybavení domu (washbasin, ironing-board, plug, blender…)
nábytek (chest of drawers, bedside table, stool…)
domácí práce (dust, sweep, vacuum, mop, feed pets…)
obchody (pet shop, opticians, barbers, bakery…)

My sister recently graduated.
We regret to inform you that…
The printer Orten runs out of ink.
I was always baffled by the chef.
A lumber-jack uses a saw.
We use a guillotine to cut paper.
A drill is used to make holes in walls.
We use clothes pegs to hang things.
We go to the gym to work out.
We fire a gun at a target.
It's your turn.
Climbers wear a harness.
We use goggles when swimming.
In Australia people play cricket.
Boxers wear a gum shield.
To help you walk you can use poles.
A pigeon is type of bird.
A deer has antlers.
A calf is a baby cow.
A kitten is a baby cat.
Most fruit trees bloom in spring.
to pick raspberries/flowers/...
It's pouring today.
We're in for rain.
We live in a terraced house.
spend money on/invest money in/…
build castles in the air
I parked in the drive.
A boiler is used to heat water.
A sink is what we wash things in.
take out the rubbish/make the bed/…
My mother asked me to do laundry.

minulý a předpřítomný čas
přítomný a minulý čas - opakování
předložky - opakování
předpřítomný čas
gone to/been to
modální slovesa - may, might, can…
předložky - for/since

V této kapitole se studenti naučí velké množství
slovíček ze školního a pracovního prostředí,
aktivně si procvičí tvorbu a použití času
přítomného, minulého i předpřítomného a
procvičí si použití modálnéch sloves MAY,
MIGHT, CAN a COULD.

budoucnost - going to
budoucnost - will
must/mustn't
needen't
příslovce a přídavná jména
zesilující výrazy - extremely, utterly…
frázová slovesa

Slovní zásoba této kapitoly je zaměřena na
koníčky a vybavení k nim potřebné. Studenti si
aktivně procvičí veškerá slovíčka a fráze, osvojí si
nové zesilující výrazy i užitečná frázová slovesa a
naučí se rozlišovat přídavná jména, která lze
stupňovat a která ne.

příslovce a přídavná jména 2
přídavná jména - antonyma
idiomy
členy - zvířata
přací věty

idiomy

idiomy

V této kapitole si studenti osvojí řadu slovíček a
slovních spojení, která jim ulehčí souvisle mluvit o
fauně, flóře a počasí u nás i v zahraničí. Dále si
procvičí přací věty, vyjádření lítosti a osvojí si řadu
přídavných jmen a příslovcí.

Tato kapitola je zaměřena především na slovíčka
a slovní spojení vztahující se k bydlení, domácím
pracím, obchodům a jejich vybavení. Studenti se
naučí řadu užitečných idiomů a zábavnou formou
si procvičí veškerá slovíčka, slovní spojení i tyto
idiomy.

First Certificate in English (FCE) je mezinárodně
uznávaná zkouška z anglického jazyka, která
dokazuje, že držitel certifikátu je schopný žít,
pracovat či studovat v anglicky mluvících zemích.

