Stredný kurz
2.ročník stredného kurzu anglického jazyka /4.ročník/
Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená

 zložené podstatné mená
Prídavné mená

 Stupňovanie prídavných mien
 Porovnávanie
 Poradie prídavných mien
 základné a silné prídavné mená
 akostné prídavné mená vo vzťahu k osobným vlastnostiam
Determinanty

 Určitý člen
 Použitie výrazov „some, any, no, (a) little, (a) few
 Vzťažné vety a vzťažné zámená – reštriktívne a nereštriktívne (Vedľajšie vety
s využitím „who, whom, that, which, whose,when, where,why“)
 používanie opytovacích slov who, what, which, whose a how v otázkach
 Využitie „too, enough“ vo vetách
Príslovky

 Frekvenčné príslovky
 príslovky spôsobu
 kvalifikujúce príslovky
Predložky

 Predložkové väzby
 like ako predložka a ako sloveso
 miesto predložky v opytovacej vete
 časové predložky
 priestorové predložky

Slovesá

 jednoduchý a priebehový minulý čas slovies
 používanie minulého a predminulého času slovies
 jednoduchý a priebehový predprítomný čas
 Vyjadrenie predikcie, rozhodnutia, zámeru a plánovanej budúcnosti
 Podmienkové vety
 wish a if vo význame želacích viet
 činnostné a stavové slovesá
 Časové vety
 Priebehový a perfektový neurčitok
 Slovesné väzby s infinitívom a s gerundiom
 Slovesné väzby s prídavnými menami
 Modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť a prípustnosť
 Modálne slovesá vyjadrujúce možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom
čase)
 Disjunktívna otázka (question tag)
 Pasív – tvorba a využitie
 „causative“ – väzba „have something done“
 Nepriama reč - nepriama oznamovacia, opytovacia a rozkazovacia veta
 Nepriama reč – špeciálne uvádzacie slovesá
 Frázové slovesá : „cut, do, fall, get, give, go, hold, keep, let, look, make, put“
Spojky

 časová spojka while / as
 as ako predložka a ako spojka
Zvládnutie lexikálnych javov

 would vo význame preferencie a prosby
 slovesá have a have got
 slovesá make a do
 slovesá ask,, tell, speak a tell
 otázka na možnosť s použitím väzby do you think
 slovotvorba

 slovotvorné predpony a prípony
 viacslovné (frázové) slovesá a ich kategorizácia
 číslovky - zlomky, desatinné čísla, percentá
 slovné kolokácie
 antonymá a synonymá
 hononymá
 ustálené slovné spojenia a idiómy
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

 Spoločenské situácie
 Návrh na činnosť
 Prijatie a odmietnutie pozvania
 Návrh riešenia
 Požiadavka a ponuka
 Súhlas a nesúhlas
 Sťažnosť
 Ospravedlnenie
 Vyjadrenie názoru
 Dohodnutie stretnutia
 Dávanie inštrukcií
 Objednanie jedla v reštaurácií
 Ubytovanie v hoteli
 Zrušenie rezervácie
Písomnýprejav
 Sťažnosť
 Semi-formálny list
 Súkromný list
 Esej pre a proti
 Esej vyjadrujúca riešenie problému
 Esej vyjadrujúca názor
 Článok do novín
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 vypĺňanie dotazníka

 životopis a curriculum vitae
Komunikácia na tému:
 Cestovanie
 Dovolenky
 Počasie
 Životné prostredie – problémy a ich riešenia
 Obnoviteľné zdroje energií
 Zdravie a choroby
 Návšteva u doktora
 Správny životný štýl
 Technológie – moderné vynálezy a ich využitie v dennom živote
 Kriminalita
 Nakupovanie
 Reklama
 Jedlo
 Stravovacie návyky

