Okruhy k přezkoušení – anglický jazyk
Třída: 3.T
Vyučující: Mgr. Jana Kotlantová
Učebnice: Maturita Solutions Pre-intermediate, Maturtia Excellence
The topic: The written word
Vocabulary:publication
Grammar:The passive, the passive
Culture: To be or not to be?
Everyday English:Buying books
Writing: A book review
Progress test: vocabulary, reading, grammar, writing

The topic: Family life
Gramatika: Podstatnájména
A/An/The
- Počitatelná a nepočitatelní podstatná jména
- Abstraktní podstatná jména
- Složená podstatná jména
- Množné číslo podstatných jmen
- Vyjádření množství
- Each, every, all
Slovní zásoba: rodina, každodenní činnosti, oslava
Čtení: Pravda, nepravda, přiřazování – věty do textu
Poslech: se stručnou odpovědí, přiřazovací
Psaní: neformální dopis ,zkušenosti z jazykového kurzu
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení

The topic: People and society
Gramatika:Přídavnájména- Stupňování přídavných jmen
- Porovnávání as-as
- Pořadí přídavných jmen
- Přídavná jména –ed a –ing
- Složenápřídavnájména
Slovní zásoba: popis osoby, charakterové vlastnosti
Čtení: přiřazovací – věta k odstavci, pravdaxnepravda
Poslech: pravdaxnepravda, se stručnou odpovědí
Mluvení:Samostatný ústní projev – popis a charakteristika
Psaní: článek, názory na život
Test: gramatika, slovnízásoba, poslech, čtení

The topic: Shops and services
Gramatika: Zájmena
- Osobní zájmena
- Přivlastnovac ízájmena
- Zvratná zájmena
- Neurčitá zájmena
- Vztažná zájmena
- Ukazovací zájmena
- Zájmena vyjadřující vzájemnost
Číslovky
- Číslovky základní

- Číslovky řadové
- Části celku
Slovní zásoba: nakupování, peníze
Čtení: s výběrem odpovědí
Poslech: pravdaxnepravda
Mluvení:Interakce- nabídka pomoci, samostatný projev-nakupování
přes internet, porovnání obrázků-možnost inakupování
Psaní: zpráva/reportáž z události ,návod/instrukce-příprava
oslavy
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení

The topic: Home
Gramatika: Slovesa
- Sloveso to be
- Sloveso have got a to have
- Přítomný čas prostý
- Přítomný čas průběhový
- Minulý čas prostý
- Minulý čas průběhový
- Minulý čas prostý a průběhový
Slovní zásoba: zařízen íbytu, typy domů, zařízení
Čtení: s výběrem odpovědí,přiřazovací-nadpis k odstavci
Poslech: se stručnou odpovědí, pravdaxnepravda
Mluvení:Interakce – výběr nového bydlení, samostatný projevIdeálnídomov, popis a porovnán íobrázků
Život ve městě a na venkově, interakceBydlení na dovolené, domácí povinnosti
Psaní: email- popis místa, neformální dopis- rady na návštěvu
Formalní dopis – odpověď nai nzerát, pronájem bytu
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení

The topic: Nature
Gramatika: Slovesa
- Předpřítomný čas prostý
- Předpřítomný čas průběhový
- Vyjadřování budoucnosti
- Předminulý čas
- Trpný rod
- Frázová slovesa
- Způsobová (modální) slovesa
- Slovesa+inf.bez to
- Sloveso+inf. nebo -ing
- Be/getused to
- Have something done
- Make, do a get
Slovní zásoba: zeměpisné výrazy, roční období, přírodní prostředí,
život na zemi
Čtení: přiřazovací- otázky k odstavcům
Poslech: pravdaxnepravda, s výběrem odpovědí
Mluvení: Interakce – vztah k životnímu prostředí, popis a porovnání
obrázků – zvířata v zajetí a na svobodě, samostatný projevznečištěná pláž, popis a porovnání obrázků-pomoc
přírodnímu prostředí, samostatná projev – zlepšení prostředí
Psaní: leták – třídění odpadu (60-70 slov), dopis do časopisu – ochrana
životního prostředí, inzerát – konverzační cvičení
Test: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení

.

