ročník
2.

očekávané výstupy

učivo

Porozumění a poslech
reaguje na podněty z oblastí běžných
komunikačních situací
pochopí smysl jednoduché, pomalé a
pečlivě vyslovované konverzaci
rozumí jednoduchým instrukcím týkajících
se organizace výuky
rozumí jednoduchému telefonickému
vzkazu
v jednoduchém slyšeném hovoru postihne
hledaná slova, rozliší názory lidí

Jazykové prostředky
Fonetika
výslovnost koncového – ed
intonace
koncovky podstatných jmen
složitější hlásky a hláskové
skupiny

Čtení
čte nahlas, plynule a foneticky správně
jednoduchý text se známou slovní zásobou
rozumí hlavní myšlence textu
v čteném textu vyhledá specifické
informace
rozumí jednoduchému naučnému textu a
vyhledá v něm specifické informace
odpoví na otázky související s textem
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku v časopise, jednoduchému
odbornému textu /s obrazovou podporou/
využívá překladový i výkladový slovník
odpovídající jazykové úrovně

Gramatika
opakování probraných časů
minulý čas
počitatelnost podstatných
jmen
členy
předpřítomný čas
vyjádření budoucnosti
vyjádření: měl bych, neměl
bych
pořádek slov ve větě

Mluvení
tvoří a obměňuje jednoduché věty

Pravopis
složitější pravopisné jevy

průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
OSV
os. rozvoj-sebepoznání,
kreativita
soc.rozvoj- komunikace,
představování a
poznávání lidí
mezilidské vztahy

hodnocení,
realizace

poslech s
porozuměním
čtení
diktát

mor.rozvoj- řešení
problémů, rozhodování
VDO
EV
základní podmínky
života, kompetice
MKV
lidské vztahy, kulturní
diference

doplňovací
cvičení
písemné
opakování
rozhovory
čtení s
porozuměním

VMEGS
Evropa a svět nás
zajímá

Slovní zásoba
Slohové útvary
prospekt
E-mail
krátké vyprávění

poznámky

Náměty
role plays
rozhovory
skupinová práce

projekt
samostatná
práce

MATURITA
SOLUTIONS
ELEMENTARY
/U6- U10/

dbá na gramatickou správnost
vytvoří otázku a dokáže odpovědět na
otázku, která se týká známých skutečností
zapojí se do jednoduchého rozhovoru
převypráví jednoduchý příběh, text
vypráví o nedávných událostech
jednoduše sdělí plány do budoucna
Psaní
osvojí si základní aspekty písemné podoby
daného jazyka
tvoří a obměňuje jednoduché věty
dbá na písemnou správnost
napíše krátký souvislý text

popis
žádost o práci, letní brigádu
Tematické okruhy
město
země, národnosti
volný čas
restaurace, jídlo, pití,
recepty
počasí, roční období
doprava, dopravní
prostředky
povolání
Londýn
Komunikační situace
pozdrav
rozloučení se
poděkování
omluva a reakce na ni
prosba a žádost
žádost o pomoc, službu,
informaci, radu
nechá a předá vzkaz
vyměňuje si informace,
názory
poradí

CLIL
domácí úkoly
vlastní projekt na
jednoduché téma
samostudium
četba zjednodušených
knih v angličtině,
následná beseda či
prezentace
práce s internetem
prezentace
jazykové hry
využití interaktivní
tabule
OSV
os. rozvoj
MKV
lidské vztahy

OSV
os. rozvoj
soc. rozvoj

rozhovory
samostatný
výklad
role plays

