Angličtina pro znalé začátečníky A2Angličtina pro znalé začátečníky A2- je určena pro studenty, kteří již mají základní znalosti anglické gramatiky i slovní zásoby. Kurz se soustředí na rozvoj této slovní zásoby,
gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A2-. Po dokončení kurzu jsou
studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně týkají. Zvládají rozlišit přítomnost a minulost. S použitím frází a slovíček z kurzu se
dokáží vyjádřit v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí. Umí vyjádřit, co mají rádi a jaké jsou jejich koníčky. Rozumí jednoduchým textům z oblasti volného
času, cestování a kultury.
Kurz je vhodný pro uživatele od 13 let.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Kultura

LEKCE
1 Film
2 Hudba
3 Příběhy

SLOVNÍ ZÁSOBA
svět filmu (actor, director, happy ending…)
druhy filmů (comedy, cartoon, love story…)
hudebníci (singer, band, musician…)
hudební styly (pop music, heavy metal…)
Kráska a zvíře (Beauty, Beast, fisherman…)
příběh (nice, dear, lovely, wish, ring…)

FRÁZE
I like films with a lot of action.
This film was quite boring.
She was famous in the sixties.
Did you see the news?
Yes, I do./ No, I don't.
They lived happily ever after.

GRAMATIKA
minulý čas prostý - použití
nepravidelná slovesa (write, tell…)
nepravidelná slovesa 2 (break, bring…)
minulý čas prostý - zápor, otázka
krátké odpověi
nepravidelná slovesa 3 (sleep, stand…)

POPIS KAPITOLY
V první kapitole si studenti mimo jiné
připomenou minulý čas prostý a rozšíří svou
znalost nepravidelných sloves. Poslechové
dovednosti si procvičí na písničně ze známého
filmu Pretty Woman a naučí se mnoho nových
slovíček spojených s filmem a hudbou.

sdělovací prostředky (press, television, radio…)
internet (browse, save, download…)
zprávy (unusual, terrible, to be lucky…)
novinové články (lottery, plane crash, flood…)
kamarádi (friend of mine, girlfriend, together…)
vtip (joke, local, leave…)

How many…?/Which…?/…
surf the Internet
It's unbelievable!
Did you hear about the plane crash?
May I introduce…
an old house/behind the house

tázací zájmena - použití

V této kapitole si studenti mimo jiné rozšíří své
znalosti o členech, aktivně si procvičí tvoření
otázek s použitím tázacích zájmen a naučí se
nová slovíčka ze světa médií. Z nových frází jistě
ocení ty, které jim umožní představit ostatním své
kamarády.

aktivity (camp, have a picnic, rent a car…)
na výletě (go on a boat trip, go sightseeing…)
dovolená (travel agency, holiday resort…)
způsob stravování (self catering, all inclusive…)
druhy dovolené (domestic holiday, holiday abroad…)
památky (cathedral, castle, church, statue…)

You can come.
What can I do there?
to take a holiday/to go on holiday/...
How was your holiday?
I'd rather stay at home.
Do you like…?/Would you like…?

can/can't - možnost, dovednost,…
can/can't - otázky a krátké odpovědi
přídavná jména - použití

ve městě (bridge, square, railway station,…)
popis místa (interesting, boring, crowded…)
dopravní prostředky (tram, ship, scooter, ferry…)
cestování - slovesa (ride, drive, get on, get off…)
zajímavá místa (attraction, admission, advertised…)
vstup (opening times, closing times, except…)

There is/are…
Is there a hotel in you town?
Peter is younger than Jake.
Single or return?
I have to think about it.
Be open every day except….

zaměstnání (customer, contract, meeting…)
psané zprávy (message, notes, report…)
spojení (connect, put someone through…)
příjem hovoru (speaking, hold the line…)
adresy v angličtině (streent name, postcode…)
přesun osob (cycle, walk, sail, fly…)

to sign a contract
She is working on the computer.
Can I leave a message?
Is that Mrs. Potočková?
I live in Prague
go by train/take a bus

přítomný čas průběhový

záliby (swim, type, cook, play chess…)
koníčky (ski, windsurf, ride a motorbike…)
vzhled (appearance, childhood, retired…)
hádanky (riddle, clock, watch…)
hádanky 2 (too, far, out of…)
záliby 2 (tonight, wild animals, listen to music…)

I speak English very well.
I play tennis badly.
He doesn't go to school very often.
He goes shopping hardly ever.
Do you like dancing?
watch sport on TV

příslovce (well, easily, slowly…)

4 Opakování

2. Zprávy

1 Média
2 Zprávy
3 Vtipné členy

členy - použití

4 Opakování
3. Dovolená

1 Volnočasové aktivity
2 Dovolená
3 Památky

would like/want/would rather
would like/like

4 Opakování
4. Cestování

1 Místa
2 Dopravní prostředky
3 Kam vyrazíme?

druhý stupeň přídavných jmen

4 Opakování
5. V práci

1 Na schůzce
2 Telefonování
3 Korespondence a doprava

přítomný čas průběhový - cvičení
přítomný čas prostý/průběhový

4 Opakování
6. Zájmy a koníčky

1 Záliby
2 Kdo je to?
3 Would like

příslovce četnosti (often, seldom…)
would like/like

V této kapitole se studenti mimo jiné naučí řadu
slovíček užitečných při vyprávění o tuzemské
nebo zahraniční dovolené, seznámí se s
modálním slovesem CAN a budou upozorněni na
rozdílné použití WOULD LIKE, WANT a WOULD
RATHER.

Tato kapitola se zaměřuje především na slovní
zásobu spojednou s cestováním a zajímavými
místy ve městech. Studenti se mimo jiné naučí
tvořit druhý stupeň přídavných jmen, aktivně
používat užitečnou frázi THERE IS/THERE ARE a
naučí se, jak si v angličtině rezervovat hotel.

V této kapitole se studenti mimo jiné seznámí se
slovní zásobou z pracovního prostředí, osvojí si
fráze užitečné pro příchozí a odchozí hovory a
naučí se rozpoznat, kdy je vhodné použít
přítomný čas prostý a kdy přítomný čas
průběhový.

V předposlední kapitole budou studenti pracovat
s příslovci a naučí se bezchybně používat
WOULD LIKE a LIKE ve větě. Slovní zásoba je v
této kapitole poměrně různorodá, především je
však zaměřena na nejrůznější zájmy a koníčky.

4 Opakování
7. Opakování A2-

1 Opakování A2-

Opakování učiva celého kurzu.

