ročník
3.

očekávané výstupy
Porozumění a poslech
běžně rozumí známým výrazům a větám
se vztahem k osvojovaným tématům
rozumí zřetelné promluvě, rozhovoru
vystihne hlavní body slyšeného
rozhovoru
rozumí instrukcím
vystihne hlavní body v slyšeném
populárně-naučném textu
aktivně využívá výkladový slovník
Čtení
čte foneticky správně přiměřeně náročný
text
rozumí textům v učebnici i populárně
naučnému autentickému textu-využívá
vizuální podpory
vyhledá informaci v textu
v textu vyhledá odpovědi na otázky k
textu
vystihne hlavní body textu
z textu odvodí pravděpodobný význam
neznámých slov
čte adaptovaná literární díla
čte jednoduchý text v časopise
aktivně využívá výkladový jednojazyčný
slovník
Mluvení

učivo
Jazykové prostředky
Fonetika
intonace
oslabená výslovnost slov
Pravopis
písemná správnost v
psaném projevu

Gramatika
přídavná jména
modifikační příslovce
přítomný čas prostý x
průběhový
Sloveso + infinitiv
Sloveso + gerundium
minulý prostý x průběhový
čas
počitatelnost
předložky
členy
předpřítomný čas
modální slovesa
budoucí časy
základní předložkové vazby
jednoduché spojovací
výrazy

průřezová témata a
mezipředmětové vztahy
OSV
os. rozvoj sebepoznání, kreativita
kooperace a kompetice

hodnocení,
realizace

poznámky

poslech s
porozuměním
čtení s
soc.rozvoj- komunikace, porozuměním
-T, F
představování a
odpovědi
poznávání lidí
doplňování
mezilidské vztahy
mor.rozvoj- řešení
problémů, rozhodování
EV
ekosystémy
MKV
lidské vztahy a kulturní
diference

písemné
opakování
rozhovory
čtení s
porozuměním

VMEGS
ČR a Evropa
objevujeme Evropu a
svět
co je Evropa
Náměty
role plays
rozhovory

samostatná
práce

MATURITA
SOLUTIONS
PREINTERMEDIATE
/U1-U5/

na základě probíraných tematických
celků vytváří sdělení, ve kterých aktivně
používá probranou slovní zásobu
reprodukuje přečtený text
dbá na jazykovou správnost
adekvátně reaguje v komunikačních
situacích
vyjádří, co se mu líbí a co ne
vede interview
stručně vyjádří svůj názor
Psaní
sestaví jednoduché sdělení týkající se
probíraných tematických okruhů
napíše krátký dopis
napíše vyprávění
vytvoří popis
napíše svůj osobní profil
vytvoří jednodušší článek do časopisu
vytvoří výtah obsahu filmu

Slovní zásoba
Slohové útvary
dopis
vyprávění
popis
leták
výtah
děkovný neformální dopis

Tematické okruhy
rodina, škola
denní aktivity
vzhled a charakter osoby
volný čas
město a venkov
příroda, životní prostředí
film, filmové žánry
televize, televizní programy
nakupování
zvláštní příležitosti
u lékaře
některé svátky, tradice
Velká Británie
Komunikační situace
pozdrav
rozloučení se

skupinová práce
CLIL
domácí úkoly
vlastní projekt na
jednoduché téma
samostudium
četba knih v angličtině
práce s internetem
prezentace
práce s časopisy a
knihami
četba článků a knih o
anglicky mluvících
zemích
využití interaktivní
tabule
OSV
os. rozvoj
MKV
lidské vztahy
EV okruh Vztah
člověka k prostředí
člověk a životní
prostředí
OSV
os. rozvoj
soc. rozvoj

rozhovory
samostatný
výklad
role plays

interview
omluva a reakce na ni
poděkování
prosba a žádost
žádost o pomoc, službu,
informaci
vyjádření a výměna názoru,
jednoduchý argument
výměna informací
diskuse seznámí se s
neformálním dopisem

