
        

 

Cambridgeské zkoušky Young Learners English Tests (YLE) – 

Starters, Movers, Flyers 

 

Starters (5. třídy): při kurzu se žáci zaměří hravou formou na čtení, poslech, mluvení, znalost 

slov a gramatiku anglického jazyka. Děti si zopakují a prohloubí své znalosti z hodin angličtiny 

a zároveň se seznámí s charakterem britských zkoušek. Na konci kurzu složí žáci zkoušku a 

obdrží certifikát. 

Movers (6. a 7. třídy): v tomto kurzu se žáci zaměří hravou formou na čtení, poslech, 

mluvení, znalost slov a gramatiku anglického jazyka. Děti si zopakují a prohloubí své znalosti 

z hodin angličtiny na prvním stupni a zároveň se seznámí s oficiální Cambridgeskou 

zkouškou. Na konci kurzu složí žáci zkoušku a obdrží certifikát. 

Flyers (7. a 8. třídy): při této úrovni si žáci rozšíří své znalosti z nižších ročníků, procvičí své 

jazykové dovednosti při čtení, poslechu, mluvení, znalosti slov a gramatiky anglického jazyka. 

Na konci kurzu složí žáci zkoušku a obdrží certifikát. 
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Cambridgeské zkoušky Key English Test (KET), Preliminary 

English Test (PET), First Cambridge English (FCE) 

 

 

KET (8. a 9. třídy): v tomto kurzu si žáci zopakují a rozšíří své poslechové dovednosti, 

zopakují a rozšíří slovní zásobu, gramatiku, procvičí psaný a ústní projev. Na konci kurzu složí 

žáci zkoušku a obdrží certifikát, který je v některých oborech zaměstnání uznáván jako 

dostačující při požadavku na znalost mezinárodního jazyka. 

PET (8. a 9. třídy): zkouška odpovídá úrovni základní maturity. V tomto kurzu si žáci zopakují 

a rozšíří své poslechové dovednosti, zopakují a rozšíří slovní zásobu, gramatiku, procvičí 

psaný a ústní projev. Na konci kurzu složí žáci zkoušku a obdrží certifikát, který je ve většině 

oborů zaměstnání uznáván jako dostačující při požadavku na znalost mezinárodního jazyka. 

FCE (9. třídy, bývalí žáci): obsahem kurzu je procvičování a prohlubování veškerých 

jazykových dovedností: poslechu, porozumění cizímu textu, psaní formálního a neformálního 

textu, komunikačních dovedností a znalostí gramatických jevů a slovní zásoby. 
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