
1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka 

Zvládnutie gramatických javov  

Slovesá:  

 použitie trpného rodu na vyššej úrovni (s dvoma predmetmi, vo vetách 

s predložkovým predmetom) 

 vyjadrenie „dať si niečo urobiť“ 

 používanie časov vo vedľajších vetách podmienkových a časových s odkazom do 

budúcnosti, časové spojky - zdokonalenie z predchádzajúceho ročníka  

 použitie budúceho priebehového času 

 použitie väzieb „radšej by som, radšej by som mal“ (I´d rather, I´d better) 

 použitie želacích viet  so slovesom „wish“ 

 väzba „be supposed to“ 

 minulý podmieňovací spôsob  

 podmienkové súvetia na vyššej úrovni (nereálna podmienka v prítomnosti a minulosti)  

 slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou,  

 použitie gerundia na skrátenie vedľajšich viet  

 doplnenie nepravidelných slovies a ich tvarov  

 použitie take/last 

Podstatné mená:  

 tvorenie podstatných mien pomocou  prípon –er/or, -ant/-ent, -ist, -ian, -ess, -ee, -

man/-woman   

Prídavné mená:  

 zložené prídavné mená utvorené s príslovkou 

 prídavné mená zakončené na –ed/ing, rozdiely 

 tvorenie prídavného mena z podstatného pomocou prípony - y 

Príslovky:  

 vyjadrenie „sotva, takmer ne-„ 

 ďalšie použitie „good, well“ 

Predložky:  

 použitie predložiek v predložkových väzbách, zopakovanie známych a osvojenie si 

nových  

Spojky:  

 použitie spojok vo vedľajších časových vetách, a vedľajších predmetových vetách  

Zvládnutie lexikálnych javov  



 frázové slovesá,  

 vyjadrenie zlomkov, desatinej čiarky, a percent 

 synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte  

 tvorenie prídavných mien pomocou záporných predpôn un- in, -im, -il, -ir  

 tvorenie prídavných mien pomocou prípony –ful,  

  

 písanie veľkých písmen 

 použitie prídavných mien na opis osoby, charakteristika osôb  

 zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete  

 použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso  

 obohatenie a precvičenie si slovnej zásoby z tematických okruhov: návšteva 

veľkomesta, historické pamiatky a zaujímavosti, literatúra – poviedky, životopis 

spisovateľa, školský systém v Veľkej Británii, druhy dopravy - transport - cestovanie, 

vplyv dopravy na životné prostredie, počasie, klimatické pásma, 10 vecí, ktoré by ste 

mali vedieť o Spojenom kráľovstve,  

 použitie slovies s predložkami v nepriamom význame, idiomy  

Zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka  

 zdokonaľovanie sa v rozprávaní "the pros and cons"  

 zdokonalenie sa v opise mesta, historických štýlov, prezentácia svojho mesta, histórie 

a súčasnosti,  

 vyžiadanie si turistických a vlakových  informácií  

 prerozprávanie bájky, príbehu 

 napísanie sťažnosti 

 vyjadriť názor, ako rôzne druhy dopravy ovplyvňujú životné prostredie, argumentovať 

pre a proti 

 konverzovať o počasí, pýtať sa na predpoveď,  

 vyjadrenie prekvapenie a ako prejaviť záujem o vec,  

 v písomnom prejave zdokonaliť sa vpísaní formálnych a neformálnych listov, napísať 

hodnotenie knihy a filmu, správu, referát, opis,  

 


