Sylabus kurzu
ANGLIČTINA – ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI II.
2. ze 2 částí kurzu (kurz je rozdělen do dvou semestrů)
POPIS KURZU








osvojíte si základy anglické gramatiky
gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte
vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů
zvládnete jednoduchá konverzační témata
budete schopni domluvit se v základních životních situacích
vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky. Během
lekce se ale bude snažit uplatnit co nejvíce angličtiny, navíc bude české věty často opakovat
také v anglickém překladu
budete procvičovat všechny jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)

UČEBNICE



English File 4th edition Beginner Student´s Book (ISBN: 978-0-19-402980-3)
English File 4th edition Beginner Workbook (ISBN: 978-0-19-403116-5)

MATERIÁLY PRO SAMOSTUDIUM
Domácí příprava je nezbytná pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka. Pro studium doma doporučujeme:
 Workbook (pracovní sešit): po každé lekci vypracujte odpovídající cvičení k této lekci
v pracovním sešitě. Na konci pracovního sešitu je klíč se správnými odpověďmi. Pokud vám
není jasné, proč je daná odpověď správná, zeptejte se na další hodině svého lektora.
 E-learning: https://englishfile4e.oxfordonlinepractice.com/ (unikátní přístupový kód do elearningu je na první straně Vaší učebnice)
 česko-anglický slovníček: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/slovnicky

PODROBNÝ ROZVRH
Týden 1

Týden 2

Představení lektora a přivítání studentů
Představení studijního plánu na tento semestr
Opakování lekcí 1-6
Lekce 7A
Gramatika: Slovosled v otázkách, sloveso být a přítomný čas
Slovní zásoba: volný čas
Lekce 7B
Gramatika: rozkaz, zájmena v předmětu
Slovní zásoba: filmy
Praktická angličtina: data, měsíce, řadové číslovky

Týden 3

Týden 4

Týden 5
Týden 6

Týden 7

Týden 8

Týden 9

Týden 10
Týden 11

Týden 12

Týden 13
Týden 14

Týden 15

Týden 16

Video: data
Lekce 8A
Gramatika: can / can’t
Slovní zásoba: slovesa, řízení auta
Lekce 8B
Gramatika: slovesa like, love, hate; slovesa s koncovkou –ing
Slovní zásoba a video: koníčky
Opakování lekcí 7&8
Video: Rozhovory
Lekce 9A
Gramatika: přítomný čas průběhový
Slovní zásoba: cestování
Lekce 9B
Gramatika: přítomný čas průběhový vs. prostý
Slovní zásoba: oblečení
Praktická angličtina a video: nabídky a pozvání, Chtěl bys…?
Lekce 10A
Gramatika: there is / there are
Slovní zásoba: předložky in, on, under; popis místnosti
Lekce 10B
Gramatika: minulý čas slovesa být
Slovní zásoba: předložky at, in, on
Video: budovy s historií
Opakování lekcí 9&10
Video: rozhovory
Lekce 11A
Gramatika: minulý čas pravidelných sloves
Slovní zásoba: pravidelná slovesa, život v zahraničí
Lekce 11B
Gramatika: minulý čas nepravidelných sloves
Slovní zásoba: fráze s do, get, go, have
Praktická angličtina: popis cesty
Video: cesta do hotelu
Lekce 12A
Gramatika: minulý čas
Slovní zásoba: nepravidelná slovesa
Video: setkání ve vlaku
Lekce 12B
Gramatika: opakování minulého času
Opakování lekcí 11&12
Video: rozhovory
Souhrnné opakování
Doporučení na pokračovací kurz
Doporučení materiálů a zdrojů pro samostudium

