Angličtina pro mírně pokročilé B1Angličtina pro mírně pokročilé B1- je určena pro studenty, kteří již rozumí slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně týkají, dokáží rozlišit a použít přítomný a minulý čas a
částečně umí pracovat i s budoucností. Studenti by měli být schopni vyjádřit se v jednoduchých větách o situacích a lidech z jejich okolí.
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 B1. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět běžným tématům, s kterými se setkávají v práci, škole nebo ve volném čase. Umí rozlišit a použít minulý a přítomný čas. Vědí, jak
vyjádřit budoucnost, zvládají vytvořit předpřítomný čas, ale nemusí si být jisti jeho použitím. Studenti dokáží vyjádřit své pocity a názory na věci či situace, které se jich bezprostředně týkají.
Umí řešit každodenní situace, které je potkají např. na cestě do práce, v kině nebo v zaměstnání.

Podrobný sylabus
KAPITOLA
1. Zaměstnání

LEKCE
1 Povolání
2 Hledáme práci
3 Osobní Údaje
4 Při pohovoru
5 První den v práci
6 Omluvy nebo výmluvy

2. Volný čas

7 Opakování
1 Sport a hry
2 Zábava
3 Aktivní odpočinek
4 Stříbrné plátno
5 Hudba a rytmy
6 Sledování televize

3. Do budoucnosti

7 Opakování
1 Svět techniky
2 Plány do budoucna
3 Objevování nového

4. Naši nejbližší

4 Opakování
1 Jací jsme
2 Lidské role'
3 Haló, tady Paul!

5. Na dovolené

4 Opakování
1 Exotická místa
2 Balíme kufry
3 Počasí
4 Náš domov
5 Vítejte u nás
6 Jiný kraj, jiný mrav

SLOVNÍ ZÁSOBA
zaměstnání (a shop assistant, an accountant…)
souhlas (indeed, for sure, certainly, of course…)
hledání práce (a job advert, work experience…)
lidé v práci (a director, an employer, a colleague…)
typ zaměstnání (a full time, permanent, shift work…)
nová práce (department, position, a starting date…)
pracovní podmínky (travelling expenses, medical insurance…)
pracovní podmínky 2 (job description, trial perod…)
v práci (a business trip, promotion, a sick pay…)
v práci 2 (invoice, photocopier, internship…)
omluvy (sorry, excuse, beg, pardon…)
sliby (promise, keep word, word of honour…)

FRÁZE
I think so.
No, on the contrary.
to apply for a job
to have an interview
What sort of work do you do?
The printer isn't working.
How much does the job pay?
Who would I report to?
He's at a meeting.
I've left the file on your desk.
Sorry to keep you waiting.
I'll do my best.

GRAMATIKA
slovosled - otázka
to have got - otázka, zápor
přítomný čas prostý - opakování
přítomný čas průběhový
vztažné věty
podmětné otázky
dynamická a stavová slovesa
minulý čas prostý - opakování
krátké odpovědi - ne/souhlas
minulý čas průběhový
must
have to/had to

sporty (diving, table tennis, voleyball, archery…)
sportovní vybavení (hockey stick, tennis racket…)
kino a divadlo (a box office, a row, a box, a balcony…)
galerie a muzea (an audio-guide, gift shop…)
aktivity (fishing, gardening, roller-skating…)
vybavení (rake, trowel, fishing rod, dancing pad…)
filmové žánry (documentary film, cartoon, feature film…)
filmové obsazení (cast, dubber, hero, heroine…)
hudební žánry (classical, rock, brass, instrumental...)
hudba (compose, a music shop, audio recording…)
televizní programy (channel, soap opera, a TV commercial…)
televize (a remote control, a satellite dish…)

Are you good at sports?
The mach ended in draw.
What's on at the cinema?
What time does the museum open?
Cycling is my favourite sport.
Is there a ski lift?
The film is meant to be good.
Who is it starring?
I'm not as ugly as you are.
to be out of beat
The news is next.
to bleep out

tázací dovětky
příslovečná určení času
"echo" otázky
nepřímé otázky
slovesa (do, play, go, go to)

odborná odvětví (expert, develop, wireless…)
počítač (keyboard, cable, log on, username…)
plány a sny (ambition, develop a career, have a baby…)
cestování (camper, journey, highway, harbour…)
vesmír (spaceman, Solar System, planet, rocket…)
frázová slovesa (pay for, spend on, look for…)

I think I will…/I don't think I will…
They may have been in the office.
be planning to + infinitive
be thinking of + sloveso v -ing tvaru
Shall…/Let's…/Why don't we…/…
Would you like…/Can I…/…

will - budoucnost
may/might
be going to - plány do budoucna
will/be going to - použití
návrhy, požadavky
nabídky

V této kapitole se studenti naučí nová slovíčka ze světa

vlastnosti (patient, honest, stubborn, moody…)
vzhled (well-built, handsome, ginger-haired…)
členové rodiny (nephew, stepsister, brother-in-law…)
svatba (wedding guest, best man, relative…)
záporné vlastnosti (immature, unreliable, disorganised…)
telefonování (answerphone, phone box, dialling tone…)

She is less beautiful than you.
more and more/better and better/…
Would you mind opening the door?
He wasn't experienced enough.
a beautiful, long, red, Italian, silk tie
Can I take your number?

přídavná jména - stupňování
přídavná jména srovnávání
sloveso + sloveso v -ing tvaru
enough, too, quite, rather - pozice
řazení přídavných jmen
so/such - použití

V této kapitole si studenti rozšíří svou slovní zásobu o

odlétáme (hand luggage, check-in desk, aisle seat…)

Where are you flying to?

budoucnost - be going to

vzdálené destinace (coast, underwater, deckchair, luxury…)

Is there an excess baggage charge?

budoucnost - přítomný čas průběhový

balíme (baggage, packet, bar of soap, razor…)
kosmetika (cosmetic bag, shampoo, shaving foam…)
krásné počasí (breeze, rainbow, mild, clear, cool…)
špatné počasí (freeze, thunder, showery day, blow…)
vybavení domu (sink, hot tap, coat stand, tablecloth…)
zahrada (greenhouse, hedge, lawn, shed, pond…)
návštěva (hostess, guest, shake hands, starter…)
kuchyň (oven, freezer, cutlery, kettle, wine glass…)
jídlo v cizině (delicious, spicy, bland, healthy…)
pokrmy (steak and kidney pie, pork chops , fish soup…)

What's in your luggage?
It's so heavy!
What's the weather like?
What a miserable weather!
My house is not so spacious.
Is there a balcony in your flat?
Make yourself at home.
Thanks for coming.
This doesn't taste right.
For my starter I'll have the...

počitatelná a nepočitatelná podst. jm.
partitiva (a sheet of/a drop of/…)
budoucnost - will/be going to/…
přivlastňovací zájmena - samostatná
předpřítomný čas
minulý čas prostý/předpřítomný čas
should/must/have to
účelový infinitiv
sloveso + gerundium - opakování
sloveso + infinitive

každodenní problémy (oversleep, get lost, have an accident…) být

What's the matter?

podmínka - nultý a první kondicionál

nemocný (cold, cough, flu, tonsilitis….)

I'm not feeling well

předpřítomný čas prostý - použití
předpřítomný čas prostý - tvorba
druhý stupeň přídavných jmen
třetí stupeň přídavných jmen
předpřítomný čas průběhový - použití
předpřítomný čas průběhový - tvorba

POPIS KAPITOLY
V první kapitole si studenti zopakují jak se tvoří a používá
přítomný čas prostý, seznámí se s přítomným časem
průběhovým a vztažnými větami. Naučí se rozeznat
podmětné od předmětných otázek a aktivně si veškerou
gramatiku i slovíčka procvičí. V této kapitole se studenti
také naučí rozlišovat dynamická a stavová slovesa,
zopakují si minulý čas prostý a rozšíří své znalosti o
tvorbu a použití minulého času průběhového. V poslední
lekci si studenti procvičí použití modálního slovesa MUST.

V této kapitole si studenti osvojí mnoho slovíček a frází
spojených s volnočasovými aktivitami, seznámí se s
tázacími dovětky a tzv. nepřímými a echo otázkami.
Studenti se také dozvědí, s jakými sporty se pojí slovesa
DO, PLAY, GO a GO TO. Tato kapitola je také zaměřena
na předpřítomný čas prostý a průběhový, jejich tvorbu a
použití. Studenti se také naučí řadu nových slovíček ze
světa filmu a hudby a připomenou si, jak se v anglickém
jazyce tvoří druhý a třetí stupeň přídavných jmen.

techniky a vesmírných cest. Gramatika této lekce je
zaměřena na budoucnost a její vyjádření pomocným
slovesem WILL nebo vazbou BE GOING TO.

další členy rodiny, o nová přídavná jména, která jim
umožní tyto osoby popsat a naučí se fráze a slovíčka
užitečná při telefonování. Dále si studenti osvojí pravidlo
pro žazení přídavných jmen.

V kapitole se studenti seznámí s řadou slovíček a frází o
počasí a osvojí si slovíčka, která se jim budou hodit na
letišti nebo při balení kufrů na dovolenou. Mimoto se
naučí vyjádřit budoucnost pomocí přítomného času
průběhového a osvojí si samostatná přídavná jména. V
této kapitole si studenti také osvojí slovíčka potřebná k
popisu domu, bytu nebo zahrady, naučí se názvy různých
pokrmů, které mohou ochutnat v zahraničí a procvičí si
předpřítomný čas, minulý čas prostý a modální slovesa
SHOULD, MUST a HAVE TO.

7 Opakování
6. Život je těžký

1 Každodenní problémy
2 Probdělá noc

naše pocity (worried, excited, depressed…)

hektické What does it look like?

časy (overworked, insufficient sleep, lack of vitamins…)

is it like?

spojky - when/if, as soon as/until…
What

too much/too many

V této kapitole se studenti seznámí se slovní zásobou
týkající se každodenních lidských problémů a nemocí.
Naučí se nultou a první podmínku v angličtině a také
užitečné spojky, které se používají v podmínkových
větách. Dále se studenti naučí vyjadřovat své pocity,

3 Ruch ve čtvrti města

ruch ve čtvrti (traffic, noise at night, rubbish)
slovesa (move in, go on, turn up,…)

frázová

frázová slovesa (100% a 50% typy)

případně svoji těžší životní situaci, která je ovlivněná
hektickým životem. Naučí se vyjadřovat, když mají něčeho
příliš. Dále se dozvědí, jaké nepříjemnosti je mohou
potkat ve městě. V závěru kapitoly se budou studenti

4 Opakování
7. Opakování B1-, příprava na
1 Reading,
PET
writing, listening 1
2 Speaking & Mistakes 1
3 Reading, writing, listening 2
4 Mistakes 2
5 Zkouška PET

intenzivně věnovat frázovým slovesům.

