Angličtina pro začátečníky A1Angličtina pro začátečníky A1- je určena pro studenty, kteří se s angličtinou setkávají poprvé. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium anglického
jazyka. Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev.
Výstupní úroveň kurzu je A1-. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět základním anglickým slovům a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně týkají
jejich osoby a blízkého okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o sobě a své rodině. Kurz
je vhodný pro uživatele od 11 let.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. První kontakty

LEKCE
1 Začánáme!
2 Povolání
3 Osobní Údaje

SLOVNÍ ZÁSOBA
škola (school, bag, pencil, teacher, book, red, blue…)
čísla (one, two, three, …, nine, ten)
povolání (doctor, shop assistant, lawyer…)
dny (week, month, Monday, Tuesday…)
osobní údaje (surname, address, postcode…)
čísla (eleven, twelve, …, nineteen, twenty)

FRÁZE
Good morning. Good bye.

GRAMATIKA
pozdravy
zájmena v 1. pádě (I, you, he, she, it…)
množné číslo (a waiter/waiters)
neurčitý člen (a lawyer/an apple)
hláskování (A /ei/…)
sloveso BÝT (I am, you are…)

POPIS KAPITOLY

domov (garden, flat, house, window…)
domov - slovesa (learn, buy, work, live…)
členové rodiny (parents, father, daughter, husband…)
čísla (twenty, thirty, …, one thousand, one million)
přídavná jména (good, old, young, tired…)
země a národnosti (Gernamy, Italy, Russia…)

How old are you?
Where are you from?
I'm sorry. I don't understand…
The apple is red.
Open the window, please.
Help me, please!

sloveso BÝT - otázka
tázací zájmena (who, what, how…)
sloveso BÝT - stažené tvary
určitý člen (an apple/the apple)
sloveso BÝT - zápor
zjišťovací otázky (Am I? Are you?...)

V této kapitole se studenti mimo jiné naučí
pojmenovat jednotlivé členy rodiny a vyjádřit se o
jejich charakteristických vlastnostech pomocí
přídavných jmen. Osvojí si metodu tvorby otázek
a pochopí základní rozdíl mezi členem určitým a
neurčitým.

město (capital, town, market, shop, bank…)
V kině (cinema, enjoy, ticket, adult…)
dopravní prostředky (plane, tram, train…)
na nádraží (money, coin, platform, ticket office…)
osobní věci (wallet, camera, laptop, tablet…)
přídavná jména (difficult, important, right, wrong…)

What time is it?
You're welcome.
How much are the tickets?
Thank you for your email.
Peter has got a new car.
Peter hasn't got a new car.

určování času (a.m., p.m., to, past...)
digitální čas
měna ( €/Euro, £/pound)
neformální email - náležitosti
sloveso MÍT (I have, you have…)
sloveso MÍT - zkrácené tvary, zápor

Tato kapitola se zaměřuje na aktivity a různé
způsoby cestování ve městě. Studenti se mimo
jiné naučí vyjádřit čas, který ukazují klasické i
digitální hodiny, ve cvičeních si aktivně procvičí
sloveso MÍT a seznámí se s frázemi užitečnými
při psaní neformálních emailů.

moje rodina (aunt, uncle, grandchildren, grandmother…)
časové údaje (every morning, in the evening…)
domov (floor, ceiling, carpet, sofa, desk…)
vybavení (furniture, picture, bed, lamp…)
předměty denní potřeby (key, purse, box, cup…)
ovoce a zelenina (lemon, grapes, cucumber, garlic... )

Has he got a car?
They go on holiday every year.
This is Kate's room.
The sofa's very expensive.
keys on the table
I think… I am not sure…

sloveso MÍT - otázka
časové údaje 1 - umístění ve větě
přivlastnění (Tom, Jack and John's)
rozdílný význam 's
předložky (in, on, behing, under…)
vyjádření nározu

V této kapitole se studenti mimo jiné naučí
správně používat místní předložky a zároveň si
procvičí slovní zásobu spojenou s vybavením
domácnosti. Seznámí se také z několika
odlišnými způsoby jak vyjádřit svůj vlastní názor a
budou upozorněni na různá použití 's.

denní režim (get up, go to bed, study, live…)
pracovní den (get home, have a break, leave work…)
volnočasové aktivity (go jogging, listen to the radio…)
volný čas (gym, soap opera, magazine…)
zábava (go to the concert, go shopping…)
oblíbenost (like, love, hate, prefer)

I play tennis every weekend.
between 5 p.m. and 6 p.m.
Do they listen to music?
on Saturday night
We don't go to the cinema on Friday.
I prefer jogging.

přítomný čas prostý
časové údaje 2 - použití předložek
přítomný čas prostý - otázka
časové údaje 3 - opakování
přítomný čas prostý - zápor
přítomný čas prostý - krátká odpověď

Slovní zásoba v této kapitole umožní studentům
hovořit o jejich každodenních aktivitách, zálibách
a koníčcích. Studenti se mimo jiné naučí používat
předložky pro vyjádření časových údajů a aktivně
si procvičí tvoření otázek a záporu v přítomném
čase prostém.

oblíbené činnosti (paint, cook, travel, hike…)
roční období (season, spring, summer, autumn…)
měsíce (January, February, March, April...)
řadové číslovky (the first, the second, …, the hundredth)
frekvence (always, usually, often, never…)
víkend (because, spend (time), together…)

We hate cooking.
Give me your phone number.
Happy birthday!
What shall we … ? What about … ?
I never read magazines.
in spring, in January…

tvary s '-ing' (swimming, driving…)
předmětná zájmena (me, you, him…)
data (It is the first of May)
návrhy
pravidlo jednoho záporu ve větě
časové předložky (on/in)

V předposlední kapitole se studenti seznámí s
pravidly pro připojování koncovky -ing k
významovým slovesům, dále se setkají s
pravidlem jednoho záporu a naučí se řadové
číslovky a měsíce, což jim umožní vyjádřit
nejrůznější data.

This is… That is…
My name is… I am from...

4 Opakování
2. Setkávání

1 Noví přátelé
2 Rodina
3 Odkud jsi?
4 Opakování

3. Města

1 Místa ve městě
2 Cestujeme
3 Osobní věci
4 Opakování

4. Domov a rodina

1 Příbuzní
2 Můj domov
3 Kde to je?
4 Opakování

5. Denní režim

1 Pracovní dny
2 Volný čas
3 Vyrazíme ven!
4 Opakování

6. Slavnostní dny

1 Co máš rád?
2 Všechno nejlepší!
3 Víkend
4 Opakování

7. Opakování A1-

1 Opakování A1-

V první kapitole se studenti mimo jiné naučí
slovíčka, se kterými se setkávají ve školním
prostředí. Aktivně si procvičí hláskování a číslice
od 1 do 20, dále se seznámí s osobními a
přivlastňovacími zájmeny a v neposlední řadě se
naučí skloňovat sloveso BÝT.

Opakování učiva celého kurzu.

