PLACENÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 3.
(původně předmět XAN 3)
– pro studenty bakalář. programu v ak.r. 2017/2018
Tento kurz je jednosemestrální !
Výuka probíhá v ZS i LS 1x týdně v 90 minutovém bloku, cena 1700,00 Kč za 1 semestr.
Učebnice potřebná k výuce: International Express Intermediate. Student’s Book. Units 1
5.
Jsou požadovány znalosti na mírně pokročilé úrovni středoškolského studia.
Anotace
standardní kurz pro středně pokročilé zaměřený na obecnou i technickou angličtinu
- zahrnuje gramatickou část s komunikativními typy úloh
- začleňuje četbu, poslech, mluvení i psaní
- rozvíjí dosavadní slovní zásobu
- upevňuje a doplňuje gramatické znalosti
- zabývá se technickými texty s důrazem na jazyk
Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě
rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším
komunikativním přístupem.
Osnova předmětu
Obecná osnova předmětu
1. - 2. Gramatika: opakování časů - pres. simple a continuous. Slovní zásoba: sociální sítě a
internet
3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní anličtina, frázová
slovesa
5.- 6. Gramatika: will, may, might, be likely / possible. Slovní zásoba: příčína a důsledek
7. - 8. Gramatika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. -ing vs ed
9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony
11. - 12. Technické texty, opakování.
13. Semestrální test

Literatura
Literatura, na níž je předmět vystaven
1. Elektronické texty k předmětu.
2. Harding, K., Lane, A.: International Express Intermediate. Student's Book. Oxford
University Press, 2012.Units 1- 5
3. Soubor technických textu.

Doporučená literatura
4. Anglictina pro jazykové školy I,II.Peprník,Zárubová,Nangonová.SPN Praha,1986.
5. Essential grammar in Use.With answers.R.Murphy.Cambridge University Press,1990.
6. 222 cvičení z anglické mluvnice.S klíčem.V.Juránková,E.Sládková.MC nakladatelství
Brno,1993.
Kurz není zakončen zkouškou – připravuje studenty na absolvování kurzů XAN4.
Registrace do kurzu probíhá prostřednictvím e-mailu na adrese purova@feec.vutbr.cz v
termínu od 18.9.2017 – 25.9.2017.
Další podrobné informace o výuce a způsobu platby kurzovného budou sděleny přímo
vyučujícím na 1. hodině výuky.
Pokud bude termín zrušen, bude třeba hledat náhradní řešení, nejlépe osobně, na sekretariátu
ÚJAZ FEKT, Technická 10, 3. podlaží, dv.č. 3.17 u paní Purové.

Termíny výuky v zimním semestru 2017/2018:
PONDĚLÍ:

17.00 - 18.30 hod

T10/3.24

Vyučující: Mgr. Lehte Fischmeisterová
Výuka začne probíhat v týdnu od 25.9.2017 v prostorách:
ÚJAZ FEKT,Technická 10, 3.patro

