Studium formou kurzů – Anglický jazyk
školní rok 2020/2021
Počet vyučovacích hodin: 16
Vyučující: Mgr. Jana Pucholtová
ZÁŘÍ

1.

Úvodní hodina - seznámení s formou výuky, formou maturitní zkoušky
Ukázka pracovních listů
Ukázka maturitní zkoušky v časopise Bridge
Možnost zaslání výsledků a jejich překontrolování
Konverzace - seznámení

2.

1. lekce z učebnice – Human
Slovní zásoba, základní gramatické jevy na příkladu prvního textu – práce s textem.
Datum, předložky, přítomný čas prostý a průběhový – na procvičení neskenovaná cvičení i s výkladem.
Rozdíl mezi přítomnými časy – test, přídavná jména – pořadí a stupňování příd.jmen.

3.

Konverzace: poskytování informací a popis obrázku
Práce s textem - různé typy
Čtení textu
Písemné cvičení – vzkaz
Pro maturanty - náměty na konverzaci a psaní - možnost zaslání a zpětné kontroly

ŘÍJEN

4.

Test: přítomný čas, stupňování přídavných jmen
2. lekce z učebnice - Bydlení
Slovní zásoba, typy domů
Popis obrázku - vazba There is/ there are
Konverzace: poskytování informací a popis obrázku

5.

Práce s textem
Odborná slovní zásoba a práce s odborným textem, poslech
Job Matters:

Training
The parts of a workshop

Vzorová písemná cvičení - možnost zaslání a zpětné kontroly
LISTOPAD

6.

Předpřítomný čas prostý x průběhový
Poslech

7.

3. lekce z učebnice - Minulé časy
So, such, such a, konstrukce s too a enough

8.

Slovní zásoba - škola, tvoření slov
Přídavná jména zakončenná na -ed a -ing
Ukázka pracovních listů - konverzace

PROSINEC

9.

4. lekce z učebnice
Budoucí časy - přehled str. 36
Vyjádření schopnosti, možnosti, povinnosti a zákazu
Zadání písemných prací - str. 42 - 44 - zaslat
Psaní: e-mail, formální dopis

LEDEN

10. 5. lekce z učebnice Zdraví
Mluvnická cvičení - předminulý prostý, průběhový a minulý prostý čas
Podmínkové věty
11. Otázky na podmět a předmět (6. lekce)
Přací věty (6. lekce)
Řečnická otázka (10. lekce)
Nepřímá otázka (10. lekce)
Psaní: pozvání, dopis do redakce (6. a 10. lekce)
12. Odborná slovní zásoba a práce s odborným textem, poslech
Části automobilu (13. lekce)
Trpný rod (7. lekce)
Konstrukce have sth done (7. lekce)

Vyjádření účelu/cíle, výsledku, příčiny a preferencí
Psaní e-mail (7. a 13. lekce)
ÚNOR

13. Used to, would + verb (8. lekce)
Nepřímá řeč (9. lekce)
Psaní: pohlednice, e-mail, stížnost
14. Zájmena, another, other…. (11. lekce)
Vyjádření pravděpodobnosti v současnosti a minulosti (12. lekce)
Předpony a přípony (12. lekce)
Psaní: oznámení, osobní a formální dopis
15. Protikladné spojky (14. lekce)
Vedlejší věty přívlastkové (14. lekce)
Psaní: oznámení, osobní dopis

BŘEZEN
Průběžně

16. Poslech, práce s textem, pracovní listy - konverzace
Čtení textů
Konverzace - poskytování informací, líčení a popis obrázku
Náměty na konverzaci a psaní - možnost zaslání a zpětné kontroly po každé lekci
Naskenované materiály
Možnost získávání dalších informací, rad - email vyučující
Stránky školy - zadání DU a přehled probrané látky
Didaktický text
Možnost zaslání výsledků a jejich překontrolování
Doporučená gramatika: Essential Grammar in Use – Raymond Murphy – případně vyšší úroveň, www.helpforenglish.cz
Ukázky různých typů cvičení a textů - práce s nimi
Typy testových úloh a jak na ně - pro maturantry

