Angličtina pro začátečníky A1+
Angličtina pro začátečníky A1+) je určena pro žáky a studenty, kteří mají základní zkušenosti s angličtinou. Umí se představit a říct základní věci o sobě a svém okolí. Jsou
schopni vést velice prostou konverzaci s mluvčím. Kurz se soustředí na zvládnutí základní slovní zásoby, frází a gramatiky. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti čtení, poslech, písemný a mluvený projev. Výstupní úroveň kurzu je A1+. Po dokončení kurzu studenti rozumí slovům a větám, které se týkají situací v restauraci, obchodě a
trávení volného času. Umí také stručně popsat dům a byt. Mluvčímu rozumí, pokud mluví pomalu a zřetelně o osobních informacích nebo každodenních situacích. Sami
dokážou formulovat pouze jednoduché otázky a základní myšlenky o sobě a své rodině.
Kurz je vhodný pro uživatele od 11 let.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Co vás baví?

LEKCE
1 Stejný nebo jiný?
2 Jsi online?
3 V informačním centru

SLOVNÍ ZÁSOBA
četnost (once, twice, three times, four times…)
koníčky (fashion, clothes, literature…)
počítač (printer, speakers, screen, webcam…)
mail (sent, inbox, subject, spam…)
ve městě (road, castle, church, street, sight…)
popis míst (deep, high, near, famous…)

FRÁZE
We go on holiday twice a year.
Wait a minute.
I'm on Gmail.
I look forward to seeing you.
Can I help you?
more than/less than

GRAMATIKA
příslovce - umístění ve větě
tichá písmena (know, hour…)
email - struktura

POPIS KAPITOLY

pokrmy (bread, sausage, egg, cheese, biscuit…)
jídla dne (snack, lunch, dinner, supper…)
jídelní lístek (soup, sauce, pasta, grilled, fried…)
objednávání (starter, side dish, bill, order…)
v ledničce (spread, butter, nuts, turkey, yoghurt…)
chutě (savoury, sweet, bitter, spicy…)

Anything else?
Thanks a lot.
Are you ready to order?
Just a moment, please.
That sounds great!
I would like a coffee.

would
výslovnost 'i' - /i/ nebo /ai/
can - zdvořilá žádost
can - zdvořilá objednávka, nabídka
počitatelnost (a glass of water)
počitatelnost - výjimky

V této kapitole se studenti naučí velké množství

části bytu (bedroom, bathroom, kitchen…)
kuchyň (dishwasher, cooker, sink, fridge…)
úklid (hoover, tidy up, wash the dishes…)
sousedé (dirty, quiet, noisy, loud, strict…)
ubytování (accommodation, hotel, reception…)
světové strany ( north, east, northern, eastern…)

There isn't a hotel in our town.
How many rooms are there?
There isn't any space in that room
I can't make noise.
There is no balcony.
The heating doesn't work.

There is/are
How much/How many
some/any
can - povolení
zápor NO

Tato kapitola se zaměřuje na bydlení a ubytování

oblečení (jumper, jacket, dress, skirt, cap…)
v obchodě (wear, fit, try on, fitting rooms…)
druhy obchodů (pharmacy, post office, bookshop…)
v obchodě (receipt, change, stamp, postcard…)
letní dovolená (suitcase, flip-flops, sunglasses…)
móda (underwear, handbag, belt, heel…)

Can I try it on?
Does it fit?
You can't go there.
I have got a lot of cats.
The red one is fine.
Best wishes

podstatná jména pomnožná (socks...)

Slovní zásoba v této kapitole zjednoduší studentům

you - neurčitý podmět
much/many/a lot of
one - zástupné slovo
neformální email

pojmenovat jednotlivé kusy oblečení, ale také

přídavná jména (rich, poor, stupid, ill…)
dětství (childhood, poor, unemployed…)
slovesa (want, marry, stay, kill, arrive…)
slavné osobnosti (release, member, introduce…)
vzdělávací instituce (elementary school, high school…)
předměty (math, biology, physics, history…)

We were in Italy last year.
an hour ago, two days ago…
We watched TV at night.
We had a good time.
She didn't get up early yesterday.
Did they come?

was/were - kladná věta
was/were - otázka, zápor
minulý čas - pravidelná slovesa
minulý čas - nepravidelná slovesa
minulý čas - zápor
minulý čas - otázka

V této kapitole studenti pracují mimo jiné s články

slovní spojení s předložkou (look for, look at…)
víkend (happen, surprise, trip, dream…)
oslava (celebration, wish, prepare…)
slovesa (argue, feel, forget, spend…)
knihy (author, character, novel, poetry…)
detektiv Holmes (create, promote, appear…)

They had a bad day.
Wonderful!
What was the party like?
How was your weekend?
The novel was very interesting.
I was quite scared.

nepravidelná slovesa 1 (do, become…)
vyjádření zájmu
nepravidelná slovesa 2 (drink, eat…)
výslovnost - výjimky (now/know)
nepravidelná slovesa 3 (find, give…)
příslovce před přídavnými jmény

V předposlední kapitole studenti mimo jiné pracují

První kapitola je zaměřena především na slovní
zásobu spojenou s informační technologií a
nejrůznějšími místy ve městě. Studenti v této
kapitole pracují hned s několika zajímavými texty,
na kterých si slovní zásobu aktivně procvičí.

4 Opakování
2. Jídlo a pokrmy

1 V kavárně
2 V restauraci
3 Vaření
4 Opakování

3. Bydlení

1 Náš byt
2 Bydlení
3 Všude dobře, doma nejlíp?

slovíček a frází, které využijí převážně v
restauracích a kavárnách. Seznámí se s modálními
slovesy WOULD a CAN a také se dozvědí, jak v
angličtině zacházet s nepočitatelnými podstatnými
jmény.

během cest do zahraničí. Po dokončení kapitoly
budou studenti schopni mluvit o světových
stranách a také správně použít užitečné fráze
THERE IS/ARE a HOW MUCH/HOW MANY.

4 Opakování
4. Nákupy a oblečení

1 Oblečení
2 Obchody
3 Balíme na dovolenou

nakupování oblečení v zahraničí. Nejen, že se naučí

4 Opakování
5. Zpátky v čase

1 Každý byl jednou dítětem
2 Život slavných
3 Škola
4 Opakování

6. Jaký byl víkend?

1 Víkendy
2 Párty
3 Co jsi četl?
4 Opakování

7. Opakování A1+

1 Opakování A1+

potřebná slovesa. Mimo jiné se studenti seznámí se
zástupným slovem ONE, které často zastupuje
podstatná jména.

o dětství a písničkou Love me do od známé
anglické skupiny The Beatles, naučí se slovní
zásobu spojenou se vzdělávacími institucemi a
aktivně si procvičí tvoření otázek a vět v minulém
čase prostém.

s nepravidelnými slovesy, naučí se jak zeslabovat a
zesilovat význam přídavných jmen pomocí příslovcí
a osvojí si některá často používaná slovní spojení.
Seznámí se také s frázemi, které jim ulehčí vyjádřit
zájem či emoce v mluveném projevu.

Opakování učiva celého kurzu.

