ročník
4.

očekávané výstupy
Porozumění a poslech
běžně rozumí známým výrazům a větám se
vztahem k osvojovaným tématům
rozumí zřetelné promluvě, rozhovoru
odvodí význam neznámých slov z kontextu
rozumí instrukcím a požadavkům
souvisejících se samotnou výukou
vystihne hlavní body v slyšeném
populárně-naučném textu
aktivně využívá dvojjazyčný i výkladový
slovník
Čtení
rozumí obsahu textů v učebnici i
adaptovaného autentického materiálu
přečte i text týkající se tématu, které mu
není předem známo
vyhledá specifickou informaci v textu a
dále s ní pracuje
seznámí se s různými technikami čtení
orientuje se v textu z časopisu
z textu odvodí pravděpodobný význam
neznámých slov
čte adaptovaná literární díla
čte populárně-naučnou literaturu
/přiměřené náročnosti /
aktivně využívá výkladový jednojazyčný
slovník

učivo
Jazykové prostředky
Fonetika
základní druhy intonace a
jejich význam
přízvuk
složitější fonetické jevy a
struktury
Pravopis
písemná správnost v
psaném projevu

Gramatika
podstatná jména a členy
počitatelnost
přídavná jména a příslovce
vtažná zájmena, vztažné
věty
opakování slovesných časů
modální slovesa a jejich
opisy
nepřímá řeč, souslednost
časů
přací věty
vyjadřování budoucnosti
trpný rod
tázací dovětky
frázová slovesa

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

hodnocení,
realizace

poznámky

poslech s
porozuměním
soc.rozvoj- komunikace, čtení s
porozuměním
představování a
-T, F
poznávání lidí
odpovědi
mezilidské vztahy
doplňování
mor.rozvoj- řešení
problémů, rozhodování
VMEGS
jsme Evropané
MKV
lidské vztahy a kulturní
diference
EV
ekosystémy
lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
vztah člověka k
prostředí
Náměty
role plays

písemné
opakování
rozhovory
čtení s
porozuměním

samostatná

MATURITA
SOLUTIONS
PREINTERMEDIATE
/U6-U10/

Mluvení
vytvoří sdělení týkající se probíraných
tematických okruhů
aktivně používá slovní zásobu týkající se
probíraných tematických okruhů
reprodukuje text, něčí sdělení
adekvátně reaguje v komunikačních
situacích
účastní se rozhovoru na známé téma
dbá na jazykovou správnost
vyžádá si informaci, vyjádří svůj názor,
přání
zapojí se do konverzace
Psaní
napíše dopis /formální i neformální/
napíše vyprávění
vytvoří popis
recenze
vytvoří jednodušší článek do časopisu

základní předložkové vazby
podmínkové věty
spojovací výrazy
tvoření slov
Slovní zásoba
Slohové útvary
dopis /formální i
neformální/
popis
novinový článek
vyprávění
recenze

Tematické okruhy
rodina, vztahy a výchova
škola a vzdělání
místo, kde žije
sdělovací prostředkynoviny, časopisy
policie, zločin
roční období
technika, přístroje
globální problémy
publikace, knihy
popis věcí
prázdniny, cestovní
kancelář

rozhovory
skupinová práce
využívání prvků 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
jazykové hry
práce s populárně
naučnou literaturou
využívání interaktivní
tabule
studijně poznávací
zájezd do Anglie
zařazování přípravy na
zkoušku PET
EV okruh Vztah člověka
k prostředí
člověk a životní
prostředí

práce

rozhovory
samostatný
výklad
role plays

svátky, tradice
Komunikační situace
rozhovor
interview
omluva a reakce na ni
poděkování
prosba a žádost
žádost o pomoc, službu,
informaci
vyjádření a výměna názoru,
jednoduchý argument
výměna informací
diskuse

OSV
os. rozvoj
soc. rozvoj
MKV
lidské vztahy

