
 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

Název a registrační číslo projektu: Prohlubování jazykových a metodických kompetencí jazykových lektorů a 

tvorba výukových materiálů, CZ.1.07/3.2.09/04.0013 
 

 

Rámcový plán- Kurz angličtiny s přípravou na B2/C1 (dle SERRJ) 

 
 

Název klíčové aktivity: Zvyšování jazykových kompetencí lektorů jazykové agentury LANT 

Název vzdělávací aktivity: Jazykový kurz angličtiny pro lektory jazykové agentury LANT  

Rozsah: 50 bloků, každý blok obsahuje 2 vyučovací hodiny (60min) 

Prostředky a materiály: CAE Results, Advanced Grammar in Use, Advanced Vocabulary in Use, Advanced 

Expert,NEF upper-intermediate, slovníky, www.oup.com 

 

 

Téma Slovní zásoba Gramatika  Předpokládaný 

rozsah a časový 

harmonogram 
 Osobnostní a fyzické rysy člověka charakterové vlastnosti Přehled časů -  8 hodin 10/ 2013 

přídavná jména popisující  přítomný, předpřítomný 

vzhled, věk, oblečení minulý, předminulý, 

osobnosti a typologie  budoucí 

 Tradice a zvyklosti po celém světě svátky, tradice, zvyklosti Slovesné vzorce, 8 hodin 11/ 2013 

kolokace spojené s popisem 

různých kultur ve světě, 

gerundium a infinitiv s to  

vztažné věty -  

vyjadřování spekulací definující a nedefinující 
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 Svět budoucnosti Technologie budoucnosti,    Budoucí čas, časy  8 hodin 11-12/ 2013 

kolokace spojená s věkem vyjadřující budoucnost, 

Vyjadřování předpovědí časové věty 

Frázová slovesa s up/down  

Úžasný svět zvířat Podstatná a přídavná jména Minulý čas, předminulý  8 hodin 01/ 2014 

popisující vhled a chování čas – prostá a průběhová  

zvířat, kolokace se zvířaty, forma, výrazy s ‚used to‘ a  

předložkové výrazy ‚would‘ 

Zdraví a zdravotní péče Výrazy spojené se zdravím  přímá a nepřímá řeč -  8 hodin 02/ 2014 

životním stylem a zdravím oznamovací věty, otázky 

části těla, tvoření slov, posun časů, slovesné 

koncovka -able Vzorce 

Méně známé zajímavosti ze světa Výrazy spojené s důvody a  Modální slovesa, vyjádření 8 hodin 03/ 2014 

rozhodováním, slovesa schopnosti, možnosti,   

pohybu a zrakových vjemů, pravděpodobnosti,   

kolokace s ‚left/right‘   spekulace, povinnosti atd.  

Opakování, test opakování slovní zásoby opakování gramatiky  2 hodiny 04/ 2014 

předešlých 6 modulů, test předešlých 6 modulů, test 

Po stopách historie Fráze vyjadřující důsledek, Participium -   8 hodin 04-05/ 2014 

Frázová slovesa s ‚off/in‘, přechodníkové konstrukce,  

Tvoření slov – předpony a časové, příčinné, vztažné 

Přípony Věty 

Problémy současného světa Přírodní katastrofy, životní 

prostředí, konflikty 

Podmínkové věty – nultý, 

první, druhý, třetí    

8 hodin 05/ 2014 

globalizace, kolokace s  kondicionál, alternativy k    

‚end‘ ‚if‘  

Kriminalita – co s tím? Různé druhy zločinů, tresty, Trpný rod – forma, použití, 8 hodin 06/ 2014 

Frázová slovesa s ‚out‘ a nechat si něco udělat - 

‚over‘ ‚have/get st. done‘ 
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Peníze vládnou dnešnímu světu Výrazy spojené s nákupem a Smíšené kondicionály, 8 hodin 07/2014 

prodejem, kolokace s  přací věty,   

‚business‘ a ‚shopping‘,  

slova, která se pletou  

Umění – kde má své hranice? Druhy umění, slova Stupňování přídavných 8 hodin 08/2014 

spojená s uměním a jmen - komparativ,   

zábavou, frázová slovesa   superlativ, výrazy s ‚like,  

mající tři části enough, too, so, such, as‘ 

Změny životního prostředí Výrazy spojené s životním Zdůraznění děje – inverze, 8 hodin 09/2014 

prostředím, kolokace s  výrazy ‚it, what‘, ‚ing‘ 

‚earth, world, ground‘,  forma ve funkci podmětu 

příslovce a jejich významy  

Opakování, test Opakování slovní zásoby  Opakování gramatiky 2 hodiny 10/2014 

předešlých 6 modulů, test předešlých 6 modulů, test 

Celkem   100 hodin  

 


