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Cambridge Advanced (4CA3)
volitelný předmět

Délka trvání a hodinová dotace:
Volitelný předmět je koncipován jako jednoletý s dvouhodinovou dotací týdně.

oktáv osmiletého studia
programu English for the Future a studentům 4. ročníků čtyřletého gymnázia.
Předmět je určen studentům maturitních ročníků – studentům

Pozn. k úrovni, obtížnosti a typu semináře: Seminář systematicky připravuje studenty na
zvládnutí všech typů cvičení, která jsou součástí mezinárodní Cambridgeské zkoušky.
Seminář je primárně určen všem zájemcům o velmi pokročilou angličtinu úrovně C1
(případně dle schopností studentů C2). Seminář má za cíl připravit studenty na mezinárodní
zkoušku dané obtížnosti, případně je připravit na povinnou zkoušku z anglického jazyka
během studia na všech typech VŠ.
Zaměření a obsah:
Náplní semináře je postupná příprava na všech pět částí Cambridgeské zkoušky úrovně C1
Advanced:
- příprava na zvládnutí části Use of English - rozšiřování a prohlubování znalostí gramatického
systému anglického jazyka – přehled gramatických časů, rozdělení časových rovin, perfektní a
průběhové časy, tvarosloví – afixy, slovní druhy, word formation, idiomy, konotace apod.
- rozšiřování slovní zásoby – výuka v blocích dle jednotlivých témat: The law and crime, Health,
Thinking and Reasoning, Opinions, Landscape, Social Issues, Vague language, Negotiation etc.
- příprava na zvládnutí části Reading - chápání širších souvislostí, odvození významu z textu,
časové zvládání náročnějších a delších textů z původních zdrojů. Většina úkolů počítá s důkladnou
domácí přípravou a následným rozborem již zvládnutých textů.
- Listening – procvičování porozumění jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného,
odborného či neformálního (vše formou nácviku a následného C1 testování: Multiple choice,
Sentence completion, Multiple matching)
- Příprava na část Speaking – informace týkající se formáního rozlišení a charakteristiky
jednotlivých částí C1 zkoušky, užitečné tipy, vhodná slovní zásoba, procvičování, feedback,
sebehodnocení.
- Writing – vymezení formálních požadavků, příkladové texty, úskalí, tipy, druhy textů a vhodný
jazykový rejstřík, časový rozvrh, mind maps atd.
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