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Jazyková škola VAGeS - kurzy pre deti - plán rastu študenta
Cieľová úroveň podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre
jazykové znalosti

Pre-A1 - Starter

A1 – Beginner / Začiatočník

Popis

Kurz - učebnica

Hodinová dotácia

Testovanie

Certifikát

Super Minds Starter

40 x 90 min.

2x

Starter English

Super Minds 1

40 x 90 min.

2x

Starter English 1

· Dokáže nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, pozdraviť sa, rozlúčiť sa,
predstaviť sa, poďakovať sa, jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
vyhláskovať svoje meno, adresu, atď.

Super Minds 2

40 x 90 min.

2x

Starter English 2

· Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam, ktorých
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb a tieto výrazy a frázy dokáže používať.

Super Minds 3

80 x 45 min.

2x

Starter English 3 (A1)

English Plus 1

160 x 45 min.

4x

Junior English 1 (A1+)

English Plus 2

80 x 45 min.

4x

Junior English 2 (A2)

· Dokáže používať najzákladnejšie každodenné výrazy, slovné spojenia a
jednoduché vety a rozumieť im, porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na
ne, dohovoriť sa jednoduchým spôsobom v kontexte každodennej komunikácie a
vyjadrenia svojich osobných záujmov.
· Ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, dokáže
odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety.

· Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré má.
· Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
· Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa
ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine,
nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní).

A2 – Elementary / Základná znalosť

B1 – Intermediate / Mierne pokročilá

B2 – Upper-Intermediate / Stredne
pokročilá

· Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v
oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom.
· Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe alebo o
ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a
ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.
· Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy,
vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii.
· Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť
bežnú konverzáciu s rodilými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek
účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie.

6 semestrov

2 až 4 semestre

3 až 6 semestrov

· Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si
jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.
· Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné
okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.
· Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o
známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď.

Orientačný čas potrebný na
dosiahnutie úrovne pri štúdiu
v dlhodobom kurze

English Plus 3

80 x 45 min.

4x

Junior English 3 (A2+)

English Plus 4

80 x 45 min.

4x

Junior English 4 (B1)

Solutions Intermediate

160 x 45 min.

4x

Junior English 5 (B1+)

Solutions Upper-Intermediate

80 x 45 min.

4x

Junior English 6 (B2)

Solutions Advanced

80 x 45 min.

4x

Junior English 7 (C1)

3 až 6 semestrov

2 až 4 semestre

· Dokáže vytvoriť jasný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko
k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.
· Dokáže porozumieť širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznať ich
implicitné významy.
· Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov.
C1 – Advanced / Pokročilá

· Dokáže využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské, akademické, či
profesijné účely.
· Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité
témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a
prostriedkov kohézie.

2 až 4 semestre
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Jazyková škola VAGeS - kurzy v školských kluboch detí ZŠ - plán rastu študenta
Cieľová úroveň podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre
jazykové znalosti

Pre-A1 - Starter

A1 - Beginner / Začiatočník

Popis

Kurz - učebnica

Hodinová dotácia

Testovanie

Certifikát

Super Minds Starter

60 x 45 min.

2x

Starter English

Super Minds 1

60 x 45 min.

2x

Starter English 1

· Dokáže nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, pozdraviť sa, rozlúčiť sa,
predstaviť sa, poďakovať sa, jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
vyhláskovať svoje meno, adresu, atď.

Super Minds 2

60 x 45 min.

2x

Starter English 2

· Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam, ktorých
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb a tieto výrazy a frázy dokáže používať.

Super Minds 3

60 x 45 min.

2x

Starter English 3 (A1)

English Plus 1

120 x 45 min.

4x

Junior English 1 (A1+)

· Dokáže používať najzákladnejšie každodenné výrazy, slovné spojenia a
jednoduché vety a rozumieť im, porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na
ne, dohovoriť sa jednoduchým spôsobom v kontexte každodennej komunikácie a
vyjadrenia svojich osobných záujmov.
· Ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, dokáže
odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety.

· Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré má.
· Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

Orientačný čas potrebný na
dosiahnutie úrovne pri štúdiu
v dlhodobom kurze

6 semestrov

6 semestrov

