Základný 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
 vyjadrenie kvantity: some, any, much, many, a lot of, a few, a little, quite, very
much
Prídavné mená
 pravidelné stupňovanie prídavných mien pomocou koncoviek a stupňovanie opisom
 nepravidelné stupňovanie
Zámená
 osobné, privlastňovanie, opytovacie, ukazovacie, predmetové a vzťažné zámená
Príslovky
 času a frekvencie deja, miesta, spôsobu a miery
Predložky
 miesta, času, spôsobu a predložky vyjadrujúce pádové vzťahy
Spojky
 zlučovacia spojka "and",
 odporovacia spojka "but",
 dôsledková spojka "so",
 časové spojky "when, until, after, before, then",
 príčinná spojka "because",
 porovnávacie spojky "as...as, not as (not so)...as, than
Číslovky
 základné 1 – 1000, radové 1. – 1000, násobné
Slovesá
 časovanie slovesa " be" v prítomnom a minulom čase
 jednoduchý prítomný čas
 prítomný priebehový čas
 infinitívna a gerundiálna väzba slovesa "like, love"
 there is/ there are
 modálne sloveso "can" a "must“ v prítomnom a minulom čase
 jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies
 minulý priebehový čas
 vyjadrenie budúcnosti väzbou "to be going to + infinitív", shall
 jednoduchý budúci čas
 rozkazovací spôsob 2.os.jedn.č., 1 os.množ.čísla










krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)
vyjadrovanie prianí a žiadostí (would like, shall, can, could, may)
rozlišovanie a používanie slovies:
say/tell
have/have got
give/put
použitie slovesa get
sloveso like a výrazy quite, a lot, very much

Zvládnutie lexikálnych javov

 konverzia (work – to work)
 tvorenie podstatných mien odvodzovaním za pomoci prípon ( work - worker),
krátením (aeroplane - plane)
 ustálené skratky (the USA)
 zložené podstatné mená (some-, any-, no-)
 slovesá a podstatné mená tvoriace ustálenú väzbu (play games)
 slová opačného významu
 homonymá
 slovesá s pevnou lexikálne fixovanou predložkovou rekciou (to look for)
 slovesá v ktorých predložka má adverbiálny charakter ( to look forward to )
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka

Vedieť
 spelovať
 pozdraviť, predstaviť sa
 začať udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi
 získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu
 objednať izbu v hoteli, informovať sa o možnostiach stravovania a spôsoboch platenia
 uskutočniť nákup a požiadať o tovar
 objednať jedlo v reštaurácii
 blahoželať pri príležitosti narodenín a svadby
 písať list a pohľadnicu
 súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, o osobných záľubách a životných
plánoch
 s pomocou osnovy alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte
 jednoducho opísať predmet alebo udalosť
 vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie, príkaz,
zákaz a úmysel

