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Požadavky k zápočtu:
-70% docházky (maximálně 4 absence)
-2x test z probírané látky (gramatika, slovní zásoba)
-ke splnění zápočtu je nutné napsat oba testy s úspěšností 70%
-zápočet lze plnit celkem třemi pokusy (1x řádný, 2x opravný)
Požadavky ke zkoušce:
-konverzace v anglickém jazyce-prezentace studovaného oboru (charakteristika oboru,
možnost uplatnění), rodina, zájmy
-odborný text v rozsahu 20 stran (10stran anglického textu + 10stran českého překladu) umět
hovořit o textu, číst s porozuměním, překládat, orientovat se v textu
-odborný text by měl být:
–
přehledný, srozumitelný, upravený
–
psaný maximální velikostí písma 12
–
nevpisovat překlady slov do textu
–
nepoužívat jako odborný text manuál k přístrojům
-seznam slovní zásoby z odborného textu - seznam 100 slov a jejich znalost
- strukturovaný životopis v anglickém jazyce
Anotace předmětu:
Kurz je zaměřen na osvojování jazyka pro účely komunikace v běžném životě a k prohloubení schopností komunikovat v různých
profesních a studijních situacích na středně pokročilé úrovni. Podle potřeb studentů je rozšiřována slovní zásoba a upevňovány
gramatické struktury. Jazyková úroveň odpovídá úrovni B 1 Evropského referenčního rámce.
TÝDEN
1. týden

5. týden

GRAMMAR
verbs (regular x irregular, phrasal verbs, action verbs x nonaction verbs)
present tenses (všechny formy přítomných časů: present
simple x continuous, present perfect simple x continuous)
past tenses (všechny formy minulých časů: past simple x
continuous, past perfect simple x continuous)
future time (všechny formy budoucích časů: future
continuous, future perfect simple, present continuous, be
going to x will)
relative clauses

6. týden
7. týden
8. týden
9. týden
10. týden
11. týden
12. týden
13. týden

modal verbs
1. zápočtový test
nouns – plural, countable x uncountable nouns
articles
passive voice
conditionals
questions and answers (forms of questions, question tags)
2. zápočtový test

2. týden
3. týden
4. týden

V případě dlouhotrvající nemoci lze požádat o individuální plán.

VOCABULARY
education – school, university, American and
English education system
countries, nationalities and languages
money, personal, public finance
food, cooking and restaurants

work, duties, pay and conditions, writing CV and a
letter of application
weather
health – illness, injuries
global problems
crime
travelling, holidays, hotels
make x do x take

