
 

Obsah kurzu: falešní začátečníci A1-A2 (lekce 5-8)  
Popis úrovně A1-A2 (falešní začátečníci) 

 
Student rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. 
Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a 
na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je-li ochoten mu/jí pomoci. 
 

 

Učebnice použivana v kurzu: English File Elementary 3rd edition (Oxford University Press) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuto učebnici pujčujeme v učebně zdarma nebo oproti vratné záloze 500 Kč za poplátek 100 Kč domů. 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: hra , video , aktivita ve skupině , test  
 
Podpora a extra cvičení on-line: https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=cz&selLanguage=cs  

https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary/?cc=cz&selLanguage=cs


 

Lekce 5 
 

 Str. Týden  Název  Gramatika  Slovní zásoba  Extra aktivity  
 část kurzu      témata pro mluvení a poslech    

36.         Opakování lekce 1-4         

   1.  Máte X factor?    sloveso moci, umět = can/can´t    Chci být slavný?     
 A                 

38.                  

   2.  Láska k sousedům             

 B        přítomný čas průběhový = present continuous    sousedé, bydlení     
                   

40.                  

    3.  Slunce ve městě        Londýn, známá místa v Londýně,     

 C        Present simple x Present continuous    počasí a     

              roční období, data.     

42. 

  

Praktická angličtina: V obchodě s oblečením 

            

              

 Lekce 6               
                 

 Str.  Týden  Název    Gramatika    Slovní zásoba, témata pro mluvení a   Extra  

 část  kurzu          poslech   aktivity  

44.                  

 
A 

4.  
Čtení v angličtině 

   object pronouns    čtení knih, telefonní rozhovory     
       Psaní: popis přátel         
                  

                  

46.                  

 
B 

5.  Čásy, které milujeme    sloveso mít rád, líbit = like + verb + ing, datumy    vyjadřování minulosti, oblíbené     
            chvíle     
                  

48. 
                 

                 

 

C 

 6.  Hudba mění život    slovesa být x dělat = be or do?    hudba, večer ve společnosti     

                 

50. 
  

Opakování a kontrola 
            

               



 

Lekce 7 
 

 Str. Týden  Název  Gramatika  Slovní zásoba  Extra aktivity  
 část kurzu      témata pro mluvení a poslech    

52.      minulý čas prostý slovesa to be = past simple,      

  7.  V národní galerii   tvorba slov =word formation  Kde jsi byl? Procvičování minulého    

 A      Psaní: Neformální dopis  času    

54.        Vyjadřování minulosti, cesta    

  8.  Chelsea divky     taxíkem,    

 B      minulý čas prostý = past simple pravidelných sloves  turistické informace    
             

56.            

  9.  Nezapomenutelná noc   minulý čas prostý = past simple nepravidelných  Neobvyklé zážitky, zábava s přáteli    

 C      sloves, slovesa go, have, get      

             
  Praktická angličtina: Ztraceni, ptáme se na cestu,         

58. směr.           

 Lekce 8           

            

 Str. Týden  Název   Gramatika  Slovní zásoba, témata pro mluvení a  Extra  

 část kurzu       poslech  aktivity  

60.            

 
A 

10.  
Přiběh zloděje 

  minulý čas – pravidelná a nepravidelná slovesa  Detektivní příběh, policejní    
       interview    
            

62.      ukazovací zájmena there is / there are, předložky      

 

B 

11.  Dům s historií   (place and      

      movement)  Popis vašeho bydlení, popis místa (v    

       Psaní: popis vašeho domu  přítomném čase)    
            

64.      ukazovací zájmena there was/ there were, předložky      

  12.  Noc v hotelu   (place and movements)  Popis pokoje (v minulém čase)    

 C            
  Opakování a kontrola, Souhrnný test z veškerého         

68. probraného učiva + společné vyhodnocení         
              


