Angličtina pro velmi pokročilé C1
Angličtina pro velmi pokročilé C1 je určena pro studenty, kteří dokáží porozumět i složitějším textům a zvládají plynule konverzovat s rodilým mluvčím bez většího úsilí a chyb. 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 C1. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět širokému spektru náročných textů, vést plynulou a ucelenou konverzaci bez výraznějšího zadrhávání a
hledání neznámých slov a dokáží sestavit myšlenkově i slohově ucelený text na vysoké úrovni.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Kings and Queens

LEKCE
1 Queen Elizabeth
2 Queen Elizabeth (2)
3 Queen Victoria
4 The Romans

2. Believe it or not

1 Superheroes
2 Trick or treat
3 Being green
4 Science and technology

3. European Union

1 The EU and its institutions
2 The Eurozone
3 EU present, past, future
4 EU membership

4. Health

1 Body and health
2 Health problems
3 The health care industry
4 Travelling

SLOVNÍ ZÁSOBA
královna Alžběta (heir, flourish, behead, invade…)
sloveso get (get over, get across, get down to, get out of…)
královna Alžběta 2 (dazzle, proclaim, clergy, stillborn…)
charakterové vlastnosti (idealistic, decisive, mature…)
Viktoriánská Anglie (urbanization, tackle, herald…)
čas (take your time, kill time, pushed for time…)
Římané (troops, fleet, slot machine, shrine…)
věk (space-age, underage, for ages, stone-age…)
superhrdinové (reveal, flee, vanish, compelling…)
slovíčka true a false (true-blue, false alarm, false economy…)
triky (palm reader, astounding, shiver, accurate…)
slovíčka right a left (leftovers, by rights, right away…)
životní prostředí (pollutant, extinct, carbon footprint…)
slovíčka earth, world... (cost the earth, what on earth…)
budoucnost (fundamental, spoil, alter…)
neobvyklé vynálezy (bogus, tiresome, gadget…)
EU (policy, treaty, violate, reach…)
instituce EU (amendment, draft, implement…)
euro (currency, convergence criteria, denomination…)
eurozóna (precursor, predecessor, prototype…)
historie EU (abolish, endorse, incite, opt out…)
historie EU 2 (blueprint, concord, obstacle…)
členství v EU (administrative burden, funding…)
členství v EU 2 (withdrawal, influx, enlargement…)
části těla (vein, ovary, bladder, intestines…)
části těla 2 (skull, temples, jaws, gums…)
zdravotní potíže (disease, ailment, chronic, incurable…)
nemoci (chickenpox, conjunctivitis, pneumonia…)
zdravotnictví (alleviate, severe pain, painkiller…)
zdravotnictví 2 (screening, side effect, dispensary…)

FRÁZE
They were imprisoned two times.
Her behavior really gets me!
Queen Elizabeth dazzled the world.
He is calm and emotionally stable.
It was by a quirk of fate…
to give someone a hard time
Forts were built in order to…
as old as the hills
All of our secrets were unfolded.
She showed her true colors.
The group enjoys the refreshments.
know your left from your right
We need to adopt new habits.
I'm on the top of the world.
the shape of things to come
She looks so perky this afternoon.
The Council is superior to…
The Council is based in Brussels.
The euro coins can be used anywhere
The Eurozone expanded.
It meant the establishment of the EU.
The barriers were removed in 1986.
The current crisis was caused by…
To put it differently, ...
Our face is crucial to senses.
The head rests on the neck.
An infectuous illness can be called…
Many people know this as hay fever.
Palliative care focuses on…
Rehabilitative care is designed to…

GRAMATIKA
minulý čas prostý a průběhový
předminulý čas
trpný rod
přídavná jména
pozice přídavných jmen ve větě
modální slovesa
modální slovesa v minulosti
diskurzní konektory (although…)
příslovce a adverbiální výrazy
budoucnost
podmínkové věty
tvorba slov
předbudoucí čas
slovní přízvuk
plynulost řeči (intrusive, linking sounds)
členy
přítomný čas - opakování
inverze
britská a americká angličtina
plynulost řeči (fillers…)
frázová slovesa
frázová slovesa - zdraví

POPIS KAPITOLY
V první kapitole se studenti podívají do minulosti.
Při práci s texty o alžbětinské a viktoriánské době
si procvičí minulý a předminulý čas, trpný rod a
seznámí se s novými slovíčky. Dále si studenti
připomenou modální slovesa a rozšíří své znalosti
o jejich použití v minulosti.

V druhé kapitole tohoto kurzu se studenti budou
věnovat různým způsobům pro vyjádření
budoucnosti, procvičí si podmínkové věty a
seznámí se se slovíčky z oblasti vědy a techniky,
životního prostředí nebo života superhrdinů.

Třetí kapitola se věnuje Evropské unii. V textech o
její historii, institucích a euro oblasti se studenti
naučí velké množství užitečných slovíček. Dále si
připomenou využití přítomných časů, zaměří se
na jevy potřebné pro správnou a plynulou
výslovnost a procvičí si pravidla pro používání tzv.
inverze.
Poslední kapitola totoho kurzu je zaměřena na
zdravotnictví. V první části se studenti naučí
popsat téměř celé tělo a rozšíří si své znalosti
frázových sloves. V následujících lekcích se
seznámí s nejrůznějšími nemocemi a jejich
léčbou.

