
 

 

Přehled učiva kurzu středně pokročilé angličtiny 

 

Tento kurz je určen pro studenty, kteří studovali angličtinu v rámci povinného studia ve škole 

nebo několik let v jazykové škole, kteří s angličtinou opakovaně začínali, ale mají pocit, že 

toho zase většinu zapomněli a hlavně se nikdy pořádně nerozmluvili. 

Je určen pro studenty, kteří mají ambice dosáhnout velmi dobré schopnosti domluvit se v 

Anglii a dále v zemích, kam hodlají cestovat, chtějí si bez obav popovídat s cizinci, a chtějí 

porozumnět čtenému textu, ale také zprávám v televizi, na internetu a podobně. 

V tomto kurzu si značně rozšíříte slovní zásobu, naučíte se bezpečně ovládat mluvnici 

potřebnou k vyjádření se ve všech řečových situacích a osvojíte si anglickou komunikační 

kulturu!  

Předpokladem k zahájení kurzu je znalost angličtiny alespoň v rozsahu kurzu pro úplné 

začátečníky. 

Výuka probíhá konverzační metodou. 

 
Mluvnice 

 

Přehled přítomných časů 

Předpřítomný čas prostý a průběhový 

Modální slovesa+opisy 

There is/are 

Tázací dovětky 

Způsoby přivlastňování 

Stupňování přídavných jmen 

Přehled minulých časů, pravidelná a nepravidelná slovesa 

Předminulý čas prostý a průběhový, použití vyprávěcích časů 

Neurčitá zájmena, some-any-no + složeniny 

Vyjadřování budoucnosti, předbudoucí čas prostý a průběhový 

Rozdíly mezi formální a neformální angličtinou 

Časové věty 

Vyjadřování množství 

Použití určitého a neurčitého členu u podstatných jmen 

Adjektiva a adverbia 

Kolokace s podstatnými jmény 

Vztažné věty vypustitelné, nevypustitelné 

Podmiňovací způsob přítomný a minulý 

Modální slovesa v minulém čase 

Předložkové vazby 

Podmínkové věty 

Souslednost časů 

Vazba 4.pádu s infinitivem 

Gerundium a infinitiv 

Účelové věty 

Vyjádření trpného rodu 



Frázová slovesa 

Idiomy 

 

 Konverzační témata, slovní zásoba 

Common greetings, introductions 

Weather 

Family 

Education 

a house 

Pastimes, interests 

Make yourself understood 

Find your way 

a street 

Travelling,going sightseeing 

Hotels, restaurants  

Modes of addressing people 

Making invitations and offers 

Telephoning, formal-informal style 

Letter writing, formal-informal style 

 Beauty 

 Hair 

Shopping 

Clothes (+ suit, fit, match, go with…) 

 Age 

Food, cooking 

 Fruit, vegetables 

Health, diseases 

 Human body 

Psychical qualities 

Feelings-moods, likes-dislikes 

 Happiness and sadness 

 Stress and anger 

 Fear 

Apology 

Giving opinion, advice, suggestion, agreement-disagreement 

Probability 

 Ways of touching and holding 

 Seeing and sight 

 Noises, what animals and people do 

Sports and games 

 Ways of moving 

Time 

Eating out, at the table 

Towns, cities, public transport, public notice 

 Town and country 

Newspapers, radio, television 

Home and garden 

Nature, environment 

 Animals, plants 

The state, politics 



Justice 

Business 

 

 

Tento kurz je možné absolvovat zhruba během 48 měsíců při časové dotaci 90 minut týdně. 

Při dotaci 180 minut týdně lze předpokládat trvání v délce 36 měsíců. 

Délku a obsah kurzu je pochopitelně možné upravit dle potřeby a představ studenta! 

Skutečná délka závisí samozřejmě i na nadání studenta pro angličtinu. 

 


