STUDY
Jazyková škola

Studijní plán pro středně pokročilou úroveň
Cílová úroveň:
Poslech:
Rozumím celkovému smyslu normální srozumitelné řeči týkající se běžných témat, s nimiž se můžeme setkat v
práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím celkovému smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů o
aktuálních událostech nebo na téma, které mě zajímá z osobních či profesionálních důvodů, pokud je řeč
relativně pomalá a srozumitelná..
Čtení:
Rozumím textům obsahujícím frekventovanou nebo se zaměstnáním související slovní zásobou. Rozumím popisu
událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.
Komunikace:
Zvládám většinu konverzačních situací, které mohou nastat při cestování v místě, kde se hovoří danou řečí. Bez
přípravy dokážu konverzovat na téma, které je běžné, zajímá mě nebo souvisí s každodenní realitou (např. rodina,
zájmy, práce, cestování a aktuální události).
Ústní projev:
Dokážu popsat zážitky a události, své sny a touhy. Umím stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Dokážu
vyprávět příběh nebo převyprávět příběh knihy či filmu a popsat svou reakci na ně.
Písemný projev:
Umím napsat jednoduchý souvislý text na běžné téma nebo na téma, které mě zajímá. Umím napsat osobní dopis
popisující zážitky a dojmy.
Studijní plán:
Cílem výuky je rozvoj čtyř jazykových kompetencí (dovedností) dosahujících úrovně B2+: čtení, psaní, mluvení a
poslechu.
Vyučující se snaží co nejvíce mluvit cizím jazykem a v co největší míře tak konfrontovat studenty/tky s kontaktem
cizího jazyka. Cílem je co nejvíce zapojit studenty/tky: tzn., aby co nejméně mluvil/a vyučující a aby co nejvíce
mluvil/a student/tka.
Language focus (gramatická látka):
Za každou 2 až 3 výukové hodiny by měl být probrán jeden úsek gramatiky.

Past simple revision (Opakování minulého prostého času)

„Will“ for prediction (“Will“ pro předpovědi)

Different uses of present continuous (Různá použití přítomného času průběhového)

Comparative structures (Větné konstrukce s 2. stupněm přídavných jmen)

Countable / uncountable nouns (Počitatelná / nepočitatelná podstatná jména)

Likes and dislikes (Věci a činnosti, které mám / nemám rád/a)

Preferences and opinions (Preference a názory)

Past simple and present perfect (Minulý čas prostý a předpřítomný čas)

„For“, „since“ and „yet“ (“Po /určitou dobu/“, „od“ a „už“)

Revision of question forms (Opakování otázek)

Use of possessive 's (Použití přivlastňovacího 's)
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Probability and possibility (Pravděpodobnost a možnost)
Prepositions in WH- questions (Předložky v doplňovacích otázkách)
Past continuous (Minulý čas průběhový)
Reflexive pronouns (Reflexivní zájmena)
„Get“ + past participle (Sloveso „get“ + minulé příčestí)
Functional language (Funkční jazyk)
Uncountable nouns ending in s (Nepočitatelná podstatná jména zakončená na s)
Relative clauses (Vedlejší vztažné věty)
Adjectives + infinitive (Spojení přídavného jména + slovesa)
Modals of obligation (Způsobová slovesa vyjadřující závazek/povinnost)
„Ask“ / „tell“ + object + infinitive (“Požádat“ / „říci“ + předmět + infinitiv)
Link words: concession and addition (Spojovací výrazy: výhoda / přednost a dodatek)
Making and refusing requests (Tvoření a odmítání žádostí)
Asking for / refusing permission (Žádání o svolení a jeho odmítnutí)
Obligation, prohibition, permission (Závazek/povinnost, zákaz, svolení)
Present simple passive (Trpný rod v přítomném čase prostém)
„Used to“ + infinitive and „would“for past habits (“Used to“ + infinitiv a „would“ pro vyjádření dřívějších
zvyků)
What to say on the phone (Co říci do telefonu)
„If“ sentences with „will“ and „might“ (Podmínkové věty se slovesy „will“ a „might“)
„To have something done“ (“Nechat si něco udělat“)
Frequency and degree adverbs (Frekvenční příslovce a příslovce míry)
Describing need (Popisování potřeby)
Qualifying adjectives (Kvalifikační přídavná jména /vyjadřující vlastnosti/)
Link words: similarities and differences (Spojovací výrazy: podobnosti a odlišnosti)
Past perfect simple (Předminulý čas prostý)
Apologising (Omlouvání se)
Making excuses and reassuring (Omluvy a ujišťování se)
Purpose, reason, result (Účel, důvod a výsledek)
Verb patterns (Slovesné vzorce)
Present perfect simple and continuous (Předpřítomný čas prostý a průběhový)
Saying „no“ politely (Slušné odmítnutí)
Forming negatives (Utváření záporů)
„Wish“ + past simple (“Přát si“ + minulý čas prostý)
„Something“, „anything“, „nothing“ (“Něco“, „nic“)
Partitives (Slova pro dělení nepočitatelných substancí)
Numbers and quantities (Počty a množství)
Making associations, e.g. „makes me think of...“ (Vyjadřování asociací, např. „to mi připomíná...“)
Reported speech (Nepřímá řeč)
Reported questions (Nepřímé otázky)
Formal and informal English (Formální a neformální angličtina)
„Should“, „ought to“, and „had better“ (“Měl/a by“, „měl/a by“ raději“)
Verb + -ing form (Slovesa + -ing forma)
Passives (Trpné konstrukce)
Modal passives (Trpné konstrukce se způsobovými slovesy)
Revision of link words (Opakování spojovacích výrazů)
Articles (Členy)
„Should have“ + past participle (“Měl/a udělat“ + minulé příčestí)
Past conditional (Podmiňovací způsob v minulém čase)
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„Used to“ + infinitive vs. „be used to +v -ing form (Vyjádření dřívějších zvyků versus „být zvyklý“ na nějakou
činnost)
„If“ and „unless“ (“Jestliže / pokud“ a „dokud ne“)

Vocabulary (slovní zásoba):












































Adjectives (Přídavná jména)
Describing emotion (Charakterizování citu/pocitu)
Learning (Učení se)
Ways of talking (Způsoby mluvení)
Class words, e.g. toys, furniture (Slova pro zařazení objektů do tříd, např. hračky, nábytek)
Sport and leisure (Sport a volný čas)
Verb and adjective + preposition (Sloveso a přídavné jméno + předložka)
Ways of paraphrasing (Způsoby parafrázování / citování)
Newspapers (Noviny)
Describing people (Popisování lidí)
Relationships (Vztahy)
Verb + prepositions (Sloveso + předložky)
Phrasal verbs (Frázová slovesa)
Verb prefix un- (Slovesná předpona un-)
Accidents and injuries (Nehody a úrazy)
Education: subjects, courses, exams (Vzdělávání: předměty, kurzy, zkoušky)
Household activities (Domácí práce)
Work (Práce)
Verb + noun collocations (Sloveso + spojení podstatných jmen)
Fixed phrases (Ustálené fráze)
Ages and stages in life (Věk a období života)
Birth, marriage and death (Narození, manželství a smrt)
Telephoning (telefonování)
Hobbies (Zájmy)
Synonyms (Synonyma)
Shopping (Nakupování)
Electrical appliances and consumer goods (Elektrospotřebiče a spotřební zboží)
Suffixes (Přípony)
Climate and geography (Podnebí a zeměpis)
Personal belongings (Osobní věci/předměty)
Numbers and measurements (Čísla a míry)
Crime (Zločin)
Law (Zákon)
The legal system (Právní systém)
The countryside (Příroda)
Action verbs (Slovesa pro činnosti)
Transport (Doprava)
Guessing words in context (Odhadování významu slov z kontextu)
Reporting verbs (Slovesa pro převádění přímé řeči na nepřímou)
Negative prefixes (Záporné předpony)
Negative adverbs (Záporná příslovce)
Containers (Nádoby)
Food (Jídlo)
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Money (Peníze)
Abstract nouns (Abstraktní podstatná jména)
Holidays (Prázdniny /dovolená)
Politics and economics (Politika a ekonomika)
Triumphs and disasters (Triumfy a katastrofy)
Bureaucracy (Byrokracie)
Symptoms of fear (Příznaky strachu / úzkosti)
Art (Umění)
Everyday objects (Předměty pro každodenní potřeby)
Outdoor activities (Aktivity provozované venku)
Verb/adjective + preposotions (Sloveso/přídavné jméno + předložky)
Health and natural remedies (Zdraví q přírodní léčitelství)
Word building (Stavba slova)

Topics (témata):

How the world i changhing (Jak se svět mění)

Methods of revision (Metody opakování)

How to improve your pronunciation (Jak zdokonalit svou výslovnost)

Leisure activities (Volnočasové aktivity)

Social issues (Dění ve společnosti)

Newspapers in different countries (Noviny v různých zemích)

Who do you trust the most? (Komu důvěřuješ nejvíce?)

Cross-cultural differences (Rozdíly mezi kulturami)

Turning points in your education (Zlomové/kritické body ve vzdělávání)

Role playing work situations (Scénky o situacích v práci)

Pros and cons of being self-employed (Výhody a nevýhody sebezaměstnávání)

Different managerial styles (Různé manažerské styly)

What people think about at different stages (O čem lidé přemýšlejí v různých obdobích života)

Laws and customs (Zákony a obyčeje)

Personal telephone questionnaire (Osobní telefonický dotazník)

Predicting phone conversations (Předvídání telefonických konverzací)

Are you a good salesperson? (Jsi obchodník/obchodnice?)

Products and their benefits (Výrobky a jejich přednosti)

Air travel (Cestování letadlem)

Positive thinking (Pozitivní myšlení)

Advertising (Reklama)

How honest are you? (Jak moc jsi upřímný/á?)

Writing simple English (Psaní jednoduchou angličtinou)

How to write a good CV (Jak napsat dobrý životopis)

Public speaking (Veřejný projev)

History of money (Dějiny peněz)

Applying for jobs (Žádání o místo)

Executive training courses (Školení vedoucích pracovníků)

Talking about past success and failure (Konverzace úspěchu/neúspěchu v minulosti)
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Závěrečný test:
Závěrečný test by měl být vykonán nezávislou/lým vrchní/m examinátorkou/em. Každý student/ka by měl
prokázat své dovednosti ve: čtení, poslechu, psaní, mluvení a užití jazyka. Pokud prokáže odpovídající úroveň
těchto pěti dovedností, je mu/jí vydán certifikát, kde je uvedena úroveň B2+. Student/ka také může dále
pokračovat ve svém studiu.
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