Základný detský kurz
1.ročník základného kurzu anglického jazyka /1.ročník/
Zvládnutie gramatických javov

Podstatné mená
 jednotné a množné číslo podstatných mien
 určitý a neurčitý člen, nulový člen
 privlastňovací pád
 počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
Prídavné mená
 pravideľné a nepravideľné stupňovanie prídavných mien
Zámená
 osobné, privlastňovacie, opytovacie zámená
 neurčité zámená “some, any”
 ukazovacie zámená “this, that, these, those”
Príslovky
 času
 frekvencie deja,
 miesta,
 spôsobu a miery
Predložky
 miesta,
 času
Spojky
 použitie “and”, “but”, “or”, “because”, “so”,”than”
Číslovky
 základné 0-1000
 radové 1-1000
Slovesá
 časovanie slovesa “to be” v prítomnom a minulom čase – otázka, zápor
 časovanie slovesa “have got” – otázka, zápor
 jednoduchý prítomný čas – otázka, zápor
 priebehový prítomný čas – otáka, zápor
 modálne sloveso “can” – otázka, zápor
 jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies – otázka, zápor
 vyjadrenie budúcnosti väzbou “ to be going to + infinitív”
 väzba “there is/are” – otázka, zápor
 infinitívna a gerundiálna väzba slovies “ like, love, hate, good at, would like”

Zvládnutie lexikálnych javov

 slovná zásoba týkajúca sa : krajín, športu, farieb, oblečenia, častí tela, izieb a ich
vybavenia, zvierat, mesta, jedla a nápojov, obľúbených činností,predmetov v škole,
nakupovania, rodiny, počasia…
 vedieť rozlíšiť jednotlivé slovné druhy
 slová patriace do rovnakej skupiny “odd one out”
 antonymá
 tvorenie podstatných mien pomocou prípon “-er”
 zložené podstatné mená
 základné frázové slovesá “look for”
 slová a posdtatné mená, ktoré sa vyskytujú často spolu
Zvádnutie fonetických javov

 poznať jednotlivé znaky fonetickej transkripcie
 slovný prízvuk
 slová, ktoré sa rýmujú
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vedieť
 spelovanie
 pozdraviť a predstaviť sa
 povedať o sebe základné informácie
 získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu
 uskutočniť nákup a požiadať o tovar
 objednať jedlo v reštaurácií
 jednoducho opísať človeka + čo má oblečené, zviera, dom, mesto, predmet alebo
udalosť
 súvislo hovoriť o známej téme - o osobných záľubách, obľúbenom jedle, o prežitej
udalosti a životných plánoch
 vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie sa, príkaz,
zákaz
 vedieť reagovať na prečítaný text, s pomocou osnovy alebo bez písomnej opory
 referovať o prečítanom texte
 písať neformálny list a pohľadnicu

