
Katedra anglického jazyka FPV UCM v Trnave 
 

  

Prípravný kurz anglického jazyka  
11. 9. - 13. 9. 2012 

 
 
Rozvrh celého kurzu:  
 
11. 9. 2012 (utorok) 08.00 – 9.00    Prezentácia 

09.00 – 11.30   AJ (3 hod.) 
12.30 – 15.00  AJ (3 hod.) 

12. 9. 2012 (streda) 08.00 – 11.15   AJ (4 hod.) 
12.15 – 14.45  AJ (3 hod.) 

13. 9. 2012 (štvrtok) 08.00 – 11.15   AJ (4 hod.) 
12.15 – 14.45  AJ (3 hod.) 

 
Poznámka: V rozvrhu hodín je zahrnutý príslušný počet vyučovacích hodín (45 min/hod) plus jedna 

15-minútová prestávka. 

 
 
Rozvrh hodín a sylabus predmetu Anglický jazyk: 
 
11. 9. 2012 
8.00 – 9.00  Prezentácia  
9.00 – 11.30 Úvod do štúdia anglického jazyka, rozdiely medzi syntetickým analytickým 

jazykom. Anglická výslovnosť a pravopis, porovnanie so SJ.  Anglická 
abeceda, hláskovanie, transkripcia. Osobné a  privlastňovacie zámená. Slovesá 
„byť“, „mať“  plné a skrátené tvary. Základné spoločenské frázy: pozdravy, 
predstavovanie sa,  hovorenie o sebe a o svojej rodine. 

12.30 – 15.00 Opis prostredia, predmetov, osôb. Ukazovacie zámená, podstatné mená, 
prídavné  mená. Budovanie základnej slovnej zásoby: Farby. Používanie 
určitého a neurčitého člena. Množné číslo podstatných mien. Základné 
číslovky. 

 
12. 9. 2012 
8.00 – 11.15  Denný program, bežné činnosti v domácom a pracovnom prostredí. Mená dní 

v týždni. Významové slovesá. Prítomné príčastie, prítomný priebehový čas. 
Jednoduchý prítomný čas. Tvorenie 3. osoby jednotného čísla. Slovosled 
v anglickej vete. 

12.15 – 14.45 Tvorenie slov. Budovanie základnej slovnej zásoby. Moje rodné 
mesto/dedina. Moja rodina. Otázka a zápor v jednoduchom prítomnom čase. 
Zisťovacie a doplňovacie otázky. Vyjadrovanie možnosti, schopnosti, vôle, 
nutnosti, určitosti. Modálne slovesá môcť/ vedieť, musieť, smieť. Orientácia 
v meste, v priestore, v čase. Základné predložky a príslovky. 

 
13. 9. 2012 
8.00 – 11.15 Budovanie základnej slovnej zásoby. Spoločenské udalosti a podujatia, 

významné dni. Dátumy, radové číslovky. Minulý čas slovies: „byť“, „mať“. 
Jednoduchý minulý čas významových slovies. Príslovky s minulým časom.  
Pravidelné a nepravidelné slovesá. 

12.15 – 14.45 Tematické budovanie slovnej zásoby: Nakupovanie. Moje záujmy a záľuby. 
Názvy ročných období a mesiacov. Stupňovanie prídavných mien. 
Jednoduchý budúci čas. Tematické budovanie slovnej zásoby: Telefonovanie. 
U lekára, pomenovanie častí tela. Vyhodnotenie kurzu, spätná väzba od 
účastníkov kurzu. 


