Sylabus kurzu
ANGLIČTINA – STŘEDNĚ POKROČILÍ I.
1. ze 3 částí kurzu (kurz je rozdělen do tří semestrů)
POPIS KURZU





zvládnete běžnou anglickou gramatiku (minulé, přítomné i budoucí časy, stupňování
přídavných jmen, používání modálních sloves)
gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte; při konverzaci je budete
plynně ovládat
osvojíte si novou slovní zásobu; na konci kurzu budete znát přibližně 2000–3000 anglických
slovíček
zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a bez problémů se domluvíte v zahraničí

UČEBNICE A UČEBNÍ MATERIÁLY



English File 4th edition Intermediate Student´s Book (ISBN: 978-0-19-403591-0)
English File 4th edition Intermediate Workbook (ISBN: 978- 0-19-403610-8)

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
Week 1/2

Week 3/4

Introduction to the course
Study plan presented and agreed on
Unit 1A
Grammar: present simple and continuous, action and non-action verbs
Vocabulary: food and cooking
Unit 1B
Grammar: future forms – present continuous, going to, will/won’t
Vocabulary: family, adjectives of personality

Week 5

Practical English: reacting to what people say, social English
Video: meeting new people

Week 6/7

Unit 2A
Grammar: present perfect and past simple
Vocabulary: money
Unit 2B
Grammar: present perfect continuous, for, since
Vocabulary: describing things with strong adjectives: exhausted,
amazed etc.
Video: a documentary
Revision of units 1&2
Vocabulary revision
Revision of present perfect continuous, present perfect and past
simple, future forms, present simple and continuous
Video: interviews
Unit 3A
Grammar: comparatives and superlatives
Vocabulary: transport and travelling
Unit 3B
Grammar: articles – a /an, the, no article
Vocabulary: collocation: verbs / adjectives + prepositions
Practical English: giving opinions, social English
Video: interviewing

Week 8/9

Week 10

Week 11/12

Week 13/14

Week 15
Week 16

End-of-semester revision
Feedback

