
Angličtina pro znalé začátečníky A2+

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Tělo a duše 1 Vzhled postava (thin, slim, tall, short…) An overweight man. výslovnost - matoucí slovíčka

vlasy (bald, dark, fair, blond, curly…) Lucy is a very pretty girl. příslovce - very, not very, quite

2 Povaha povahové rysy (kind, selfilh, shy, reliable…) What's he like?

povahové rysy (generous, hardworking…) What does he look like?

3 Počasí podstatná jména (wind, sun, snow…) What's the weather like? přídavná jména - tvorba (sun-sunny)

přídavná jména (rainy, cloudy, foggy…) Did you hear the weather forecast?

4 Opakování

2. U doktora 1 Zdravotní problémy příznaky (cough, temperature, headache…) I feel sick. rozkazovací způsob - kladný, záporný

léčba (day off, antibiotics, medicine…) My arm hurts. rozkazovací způsob - požití

2 Buď fit zdravý životní styl (do exercise, lose weight…) I don't usually have lunch at home. frekvenční příslovce - opakování

nezdravý životní styl (drink alcohol, get stressed…) I go to the dentist twice a year. frekvence (an hour, every minute…)

3 Jak se cítíš? návštěva lékaře (plaster, painkillers…) I'm not very well. should - použití

u lékaře (appointment, urgent, allergic…) Get well soon.

4 Opakování

3. Studování 1 Počítáme slovesná spojení (have fun, work less, work harder…) do an English course počitatelná/nepočitatelná podstatná j.

studium (take an exam, fail an exam, leave school…) I don't have much money. few/little/many/much

2 Make nebo do? spojení s 'make' (make noise, make a mistake…) a glass of/a piece of/… nepočitatelná podstatná jména

spojení s 'do' (do homework, do exercise…) I'm going to watch TV tonight. budoucnost - be going to (plán)

3 Ve škole frázová slovesa (look for, look forward to…) It's going to rain budoucnost - be going to (předpověď)

ve škole (grade, chalk, cheat, rubber, ruler…) We aren't going to have a holiday. budoucnost - be going to (zápor)

4 Opakování

4. Kudy jít? 1 Plány na víkend předložky místa (behind, between, next to, opposite…) How about a coffee? budoucnost - be going to (otázky)

víkendové činnosti (go out, exhibition, business trip…) Yes, good idea. budoucnost - be going to (odpovědi)

2 Návrhy a nabídky předložky pohybu (through, across, up, down, along…) Shall I order a pizza? might - použití

místa (field, valley, square, temple…) That's very kind of you.

3 Kudy jít popis cesty (turn right, on your left, straight ahead…) How do I get to Garden street? must - použití

v cizím městě (stranger, wrong way, far…) Where is the nearest post office? have to - použití

4 Opakování

5. Nejlepší den 1 Světová nej příroda (volcano, island, cave, rock…) The highest volcano in the world… čísla (0,45/4,5/450/4.500/…)

přídavná jména 2 (bright, calm, narrow, immense…) The largest desert in the world… přídavná jména - 3. stupeň

2 Ze světa zvířat druhy zvířat (land animal, sea animal, insect…) Stop talking. slovesa následovaná '-ing' tvarem

zvířata (cheetah, python, blue whale…) I want to go home. slovesa následovaná infinitivem

3 Příčestí minulé matoucí slovíčka (one, won, saw, sat, said…) I saw this film last week. příčestí minulé (done, bought…)

Cut the tree with this saw. příčestí minulé - podskupiny

4 Opakování

6. Letiště 1 Před odletem letenky (flight number, cost, …) When is the next plane to...? předpřítomný čas - tvorba

let (flight, arrival, departure, leave…) I would like to book a flight to… předpřítomný čas - použití

2 Na letišti letiště (counter, gate, passport, luggage…) Boarding starts at 8 o'clock. minulý/předpřítomný čas

letiště 2 (cancel, final call, delay, proceed…) Please proceed to gate number 19.

3 V letadle v letadle (seatbelt, stewardess, take off…) Please take your seat.

po příletu (baggage reclaim, connecting flight…) Fasten your seatbelts, please.

4 Opakování

7. Příprava na KET 1 Reading, writing, speaking

2 Reading and writing

3 Reading, writing, speaking

4 Reading and writing

5 KET zkouška

8 Opakování A2+ 1 Opakování A2+ Opakování učiva celého kurzu.

Tato kapitola je zaměřena na slovní zásobu a 

fráze, které by se studentům mohly hodit při 

cestování letadlem. Studenti se také naučí 

rozpoznat, kdy je vhodné použít předpřítomný čas 

a kdy je naopak namístě použít čas minulý.

Angličtina 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. Umí rozlišit přítomnost, minulost a budoucnost. Znají 

předpřítomný čas, ale nejsou si jisti jeho použitím. S použitím frází a slovíček z kurzu se dokáží vyjádřit v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí. Dokáží 

se orientovat na letišti a nádraží, umí se zeptat na cestu a cenu. Jsou také schopni popsat jejich zranění a bolest. Rozumí jednoduchým textům, letákům a inzerátům.                                                                                                                                                                          

Kurz je vhodný pro uživatele od 13 let.

V první kapitole si studenti mimo jiné rozšíří slovní 

zásobu o slovíčka potřebná pro vnitřní a vnější 

charakteristiku osob, naučí se užitečná slovíčka a 

fráze vztahující se k tématu počasí a v neposlední 

řadě se seznámí s použitím příslovcí NOT VERY a 

QUITE. 

Tato kapitola je zaměřena na slovní zásobu a 

fráze, které by se studentům mohly hodit u lékaře 

nebo v případě, že se někdo v jejich okolí necítí 

dobře. Studenti se také seznámí s rozkazovacím 

způsobem a procvičí si použití modálního slovesa 

SHOULD.

V této kapitole se studenti mimo jiné naučí tvořit a 

používám budoucí čas vyjádřený pomocí vazby BE 

GOING TO, počítat nepočítatelná podstatná jména 

a rozšíří svou slovní zásobu o některá frázová 

slovesa a slovní spojední s MAKE a DO.

Zvládnutí slovní zásoby v této kapitole ulehčí 

studentům orientaci v cizím prostředí a umožní jim 

porozumět popisu cesty od anglicky mluvícího 

mluvčího. Studenti se mimo jiné naučí rozeznat 

rozdíl mezi MUST a  HAVE TO.

V této kapitole se studenti mimo jiné seznámí s 

příčestím minulým, naučí se jak tvořit tzv. 

superlativ a dozvědí se, jak v angličtině zapsat i 

přečíst desetinná čísla a čísla přesahující jeden tisíc. 

Slovní zásoba této kapitoly je zaměřena na 

světová prvenství z přírody.

Key English Test (KET) je zkouška z anglického 

jazyka na úrovni A2, která testuje všechny čtyři 

jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a 

mluvený projev. Tento certifikát je mezinárodně 

uznávaným dokumentem.


