3. ročníky SŠ 3. A a 3. T
skupiny Mgr. Jany Pucholtové
Maturita Solutions – Pre-Intermediate, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press 2008,
Maturita Excellence Příprava k maturitě základní úrovně + Přehled gramatiky
Pro doplnění výuky se využívá časopis Bridge.
Podmínkou postupu do dalšího ročníku je splnění progress testů na 45% a předvedení prezentací na
daná témata
Unit 7 Cultures and customs
Vocabulary and Listening: Body language
Grammar: must, mustn´t, needn´t
First conditional
Everyday English: Making invitations
Writing: A note
Get ready for your exam – Unit 7
Progress test – Unit 7
Unit 8 What if?
Vocabulary and listening: Global issues
Grammar: Second conditional
Culture: Going green
Reading Disaster!
Everyday English: Giving advice
Writing: An essay
Progress test – Unit 8
Unit 9 Crimes and criminals
Vocabulary and listening: crimes and criminals
Grammar: past perfect, reported speech
Culture:Sherlock Holmes
Everyday English: Reporting a theft
Reading: Computer crime
Writing: A story
Progress test : vocabulary, reading, grammar, writing
Unit 10 The written word
Vocabulary: publications
Grammar: The passive
Culture: To be or not to be?
Everyday English: Buying books
Reading: A teenage writer
Writing: A book review
Progress test : vocabulary, reading, grammar, writing

The topic: Family life
Gramatika: Podstatná jména
Slovní zásoba: rodina, každodenní činnosti, oslava
Čtení: Pravda, nepravda, přiřazování – věty do textu
Poslech: se stručnou odpovědí, přiřazovací
Mluvení: Interakce – pomoc při domácích pracích,
popis a porovnání obrázků, samostatný
projev – vztahy v rodině, příprava oslavy
Psaní: neformální dopis , zkušenosti z jazykového kurzu
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení
The topic: People and society
Gramatika: Přídavná jména
Slovní zásoba: popis osoby, charakterové vlastnosti
Čtení: přiřazovací – věta k odstavci, pravda x nepravda
Poslech: pravda x nepravda, se stručnou odpovědí
Mluvení: Samostatný ústní projev – popis a charakteristika
Popis a porovnání obrázků – popis osoby, situace ve
společnosti
Psaní: článek, názory na život
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení

