Základný kurz
2.ročník základného kurzu anglického jazyka /2.ročník/
Zvládnutie gramatických javov

Prídavné mená
 druhý a tretí stupeň prídavných mien,
 pravidelné a nepravidelné stupňovanie
 poradie prídavných mien
Príslovky
 tvorba prísloviek (prípona -ly ),
 poloha prísloviek vo vete,
 frekvenčné príslovky
Predložky
 predložkové väzby
 predložky miesta
Slovesá
 statické a dynamické slovesá, rozdiely v používaní určitých slovies /napr. have, think,
taste / v jednoduchom prítomnom a prítomnom priebehovom čase
 nepravidelné slovesá











prítomný čas jednoduchý
prítomný čas priebehový
minulý čas jednoduchý
minulý čas priebehový
minulý čas dokonavý
predprítomný čas jednoduchý (s ever, never, yet, just ,.up to now, so far)
predprítomý čas priebehový (since, for)
rozdiely v používaní been/gone
budúci čas po when, if, as soon as……
vyjadrenie budúcnosti pomocou going to, prítomného priebehového času
a jednoduchého prítomného času

 slovesné vzory:
 skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v ing-ovom tvare like, enjoy, prefer…
 skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v to-infinitíve (want/hope/would like to
do/like/enjoy/love doing/going to/will )
 skupina slovies, po ktorých nasleduje infinitív bez to
 rozdiely v používaní ing-ového tvaru a to-infinitívu po niektorých slovesách
 vyjadrenie zvyku v minulosti pomocou used to a would
 účelový infinitív vyjadrený pomocou to, so that, in order to, for+noun, for+ing, in case
 modálne slovesá prítomný a minulý čas – vyjadrenie rady,povinnosti, a povolenia
must,musn´t,couldn´t, should, shouldn´t, have to don´t have to
 frázové slovesá s get, put, run, come, look, break

 formovanie otázok pomocou opytovacích zámen: what, who, where, when, which,
why, how
 krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)
 question tags

Determinanty
 vyjadrenie kvantity: some, any, much, many, a lot of, a few, a little
 členy: a, the, bez člena (zero article)
 rozdiely v používaní too/enough, as/like, I´d prefer, I´d rather
Spojky
 priraďovacie
 podraďovacie
 vyjadrujúce príčinu, účel, podmienky
Zvládnutie lexikálnych javov

 odd one out: slová významovo patriace do rovnakej skupiny
 slovesá zložené z viacerých slov: napr. sloveso + častica al. predložka (take off...) a
ich použite vo vete: oddeľovanie al. neoddeľovanie častice/predložky
 prípony a predpony :pomocou ktorých tvoríme podstatné mená a prídavné mená
rozdiel medzi
 príponami -ing a -ed, ich využitie pri tvorbe prídavných mien a trpného rodu (boring,
bored...)
 slovný dôraz (prízvuk): použitie slovného prízvuku pri rozlišovaní slovných druhov
a niektorých anglických slov napr. desert
 viacvýznamové slová (book,...)
 slová a predložky, ktoré sa často vyskytujú spolu
 slovesá a podstatné mená, ktoré sa často vyskytujú spolu
 slovné rodiny (photograph, photographic,...)
 synonymá
 antonymá
 homonymá
 využitie siete slovíčok (vocabulary network) na efektívne učenie sa slovnej zásoby,
rôzne prístupy k učeniu sa slovíčok
 tvorenie slovies z prídavných mien,
 prídavných mien z podstatných mien
Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka







zdvorilé otázky, žiadosti a ponuky
nadviazanie kontaktu, vyjadrenie prekvapenia a záujmu
schopnosť predstaviť sa, vyjadriť svoje preferencie,
orientácia v meste, predložky (nad, cez, za, popod...)
telefonovanie: predstavenie sa a komunikácia v telefóne, zanechanie odkazu...atď.

 nariadenia a príkazy
 blahoželanie, poďakovanie
 rozprávanie príbehov
Komunikácia na tému:
 Práca
 Rodina
 Životný štýl - život v meste a na dedine
 Nakupovanie a služby
 Stravovanie
 Obliekanie
 Cestovanie
 Životné prostredie – fauna, flóra, počasie
 Čítanie
Písomný prejav:
 vypĺňanie formuláru pri príležitosti uchádzania sa o zamestnanie...a pod.
 písanie listov :
 neformálny list, e-mail,
 formálny list, pohľadnica
 opis osoby – charakterové a fyzické črty a vlastnosti
 príbeh

