Vyšší kurz
1.ročník vyššieho kurzu anglického jazyka /5.ročník/
Zvládnutie gramatických javov
 určitý a neurčitý člen a ostatné determinujúce slová používané na začiatku menného
tvaru
 použitie prítomného času jednoduchého a priebehového
 statické a dynamické slovesá a ich používanie v konkrétnych časoch
 slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou,
neurčitok s „to“ a neurčitok bez „to“
 modálne pomocné slovesá a ich použitie na vyjadrenie pravdepodobnosti, povinnosti,
zákazu, určitosti prítomného alebo minulého deja
 predprítomný čas priebehový a jednoduchý – ich rozlišovanie a používanie
 nepriama reč
 počítatelné a nepočítatelné podstatné mená, precvičovanie známych a doplnenie
nových
 používanie „Used to – Be/Get Used to“
 tvorenie prídavných mien pomocou prípon a predpôn, ich použitie pri opise,
synonymá, antonymá
 stupňovanie prídavných mien
 odvodené slová ako súčasť slovotvorby
Zvládnutie lexikálnych javov
 frázové slovesá a ich používanie v konverzácii
 ustálené slovné spojenia
 slovotvorba
 idiómy
 kolokácie
 synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte
 použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso
 obohatenie a precvičovanie si slovnej zásoby z tematických okruhov: Komunikácia –
reč tela, spôsoby komunikácie, vyjadrovanie pocitov; Zamestnanie – pracovné

schopnosti, uplatnenie; Bývanie – domov; Moderný životný štýl – charakter, vzhľad,
médiá, sláva; Cestovanie – dovolenky, značky, zážitky
 zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka
 zdokonaliť sa v spoločenskej konverzácii
- porovnať dve veci, osoby, mestá, ...
- vedieť urobiť návrh
- vyjadriť kladný a záporný postoj k danej problematike
- vyjadrovanie pocitov a názorov
- vedieť podať vysvetlenie
- požiadať o radu
- vyjadrenie želaní
- dať odporúčanie
- vedieť presvedčiť poslucháča
- kritizovať a ospravedlniť sa
- prijať a prejaviť kompliment
- poďakovať
 telefonovanie a používanie odkazovača a faxu
 cestovanie
 ubytovanie v hoteli
 významné udalosti v ľudskom živote
 choroby a medicína
 nápisy a upozornenia
 práca so slovníkmi
 výslovnosť a fonetická transkripcia
 čítanie náročnejších textov z umeleckej a vecnej literatúry

Slohové práce a štylistika
 formálny a neformálny list
 sťažnosť, transakčný list

 referát
 opis
 žiadosť o zamestnanie
 žiadosť o informácie
 ponuka
 príbehy
Konverzačné témy
 komunikácia, jazyk, reč tela, pocity
 nálady a pocity, vyjadrovanie emócií – hnev, šťastie
 zamestnanie, zarábanie na živobytie, pracovné schopnosti, zručnosti
 bývanie, typy domov, zariadenie, výhody a nevýhody bývania v jednotlivých typoch
domov
 moderný život, životný štýl a trendy, vzhľad a charakter, média, popularita
 cestovanie, dovolenky, značky, zážitky a skúsenosti

