Anglický jazyk

3.ročník

2007/2008

učivo - témata

kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog)

pomůcky

Úvod do jazyka
Barvy

žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho odlišnostmi
učí se správně vyslovovat, číst a psát jednotlivé barvy
seznamuje se s osobními zájmeny - já,ty,vy
pracuje se slovesem "like"
poslouchá jednoduché písně - barvy

učebnice,
slovník
výukový software

Výslovnost
Sloveso "have"
neurčitý člen- a

žák procvičuje rozlišování v-f,g-k na konci slov
rozšiřuje slovní zásobu a nová podstatná jména
pracuje se slovesem "have" v 1.-2. osobě obou čísel
seznamuje se s členem neurčitým
učí se rozumět nejjednodušším otázkám

učebnice,
slovník
výukový software

Toys
On a farm
poslech - výslovnost
člen určitý - the
zájmena - my, your
sloveso být- is
pozdravy

žák rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka
zvládá jejich čtení, výslovnost i správné psaní
chápe rozlišení způsobu tvorby množného čísla u podstatných jmen včetně grafického
zakončení
seznamuje se s členem určitým "the"
rozlišuje použití zájmena "my - your"
pracuje se slovesem být v 3.os.č.j.
používá předložky - on, in
zvládá nejzákladnější pozdravy

učebnice,
slovník
výukový software
Internet

Čísla 1 - 20
What is it?
Christmas
PC

žák se seznamuje se čtením, psaním a správnou výslovností čísel 1 - 20
rozeznává čísla z poslechu
vhodně reaguje na jednoduché otázky, tvoří jednoduché odpovědi
plynule a správně čte věty, slova, doplňuje tajenky
tvoří otázku "What is it?", umí na ni odpovědět
rozšiřuje znalosti časování slovesa"have" (3.os.č.j.)
aktivně rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka
zpívá anglické vánoční písně
tvoří jednoduchou vánoční pohlednici

učebnice,
slovník
výukový software

Anglický jazyk

3.ročník

2007/2008

Množné číslo
On the table
PC

žák procvičuje tvary podstatných jmen v množném čísle
seznamuje se s osobním zájmenem - they( tvarem slovesa "být" - are)
překládá jednoduché věty do angličtiny
umí požádat a poděkovat (pracuje ve dvojicích)
aktivně rozšiřuje slovní zásobu , slova správně čte, píše i vyslovuje
pracuje s PC

učebnice,
slovník
výukový software

Fruit
In the fores
In the sky
PC

žák rozšiřuje svoji slovní zásobu
správně zvládá jejich čtení, výslovnost a grafickou podobu
umí použít členu "the" k označení místa
chápe jedinečnost podstatných jmen, slova třídí, seskupuje..

učebnice,
slovník
výukový software
Internet

Všechna osobní zájmena
There is
poslech, PC

žák používá všechna osobní zájmena v obou číslech, chápe jejich použití jako podmět
časuje sloveso - mít,být
tvoří jednoduché věty, otázky i odpovědi
seznamuje se s příslovci - tam, zde,tady a jejich vazbou

učebnice,
slovník
výukový software

Mr and Mrs McDonald
poslech
My name
procvičování

žák pracuje s pojmy označující osoby, seznamuje se s křestními jmény
pracuje s textem- opakuje I am, you are,
rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka- křestní jména
umí představit svého spolužáka
umí se zeptat na věk a jméno, tvoří vhodné odpovědi
aktivně poslouchá text, rozumí krátkým poslechům

učebnice,
slovník
výukový software

Pohádka
Can I have..?
Abeceda
poslech, PC

žák se učí anglickou abecedu včetně spellingu
čte krátké úryvky a dramatizuje
pracuje se slovesem "can"
procvičuje a upevňuje učivo

učebnice,
slovník
výukový software

průřezové téma - mediální výchova (využití znalostí jazyka v televizních jazykově
zaměřených programech)
výchova demokratického občana (uvědomování si národní příslušnosti)

Anglický jazyk

4.ročník

2007/2008

učivo - témata

jazyková výchova - kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog)

pomůcky

Opakujeme
poslech, písně
PC

žák aktivně opakuje učivo 3.ročníku - barvy,člen určitý a neurčitý
procvičuje slovní zásobu,číslo jednotné a množné
vhodně používá číslovky, there is, are
časuje sloveso být a mít

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
CD - písně

What is your name ?
My family
přivlastňovací zájmenaher, his
slovník

žák se seznamuje se zkrácenými tvary slovesa "být"
učí se nahrazovat vlastní jména vhodným osobním zájmenem
klade správně otázky a tvoří vhodné odpovědi
učí se používat přivlastňovací zájmeno her, his
představuje sebe, svoji rodinu, svého kamaráda

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
fotoalbum

My toys, my friends
Parents
In the Czech Republic
poslech písně
slovník

žák rozumí poslechu písní i textů
samostatně pracuje s textem
rozšiřuje slovní zásobu včetně gramatických znalostí
seznamuje se s podměty a tvary slovesa v prostém čase "I -my", "weour", "You-your" a se kráceným tvarem slovesa mít
pracuje se slovesem být - It- ist

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
Internet

Číslovky
Christmas
dopis
poslech písní, PC
slovník

žák se seznamuje s číslovky 0-100
umí číselně označit věk, adresu, číslo telefonu
používá podmět "They - their"
umí správně napsat jednoduchou vánoční pohlednici - přání a pozdrav

učebnice, slovník
besídka nad zvyky
anglicky psaný časopis
CD - písně

Seasons
At school
In the classroom
poslech, PC
slovník

žák pozná jednotlivá roční období - správně je čte, vyslovuje a píše
seznamuje se s názvy dnů v týdnu
rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka - pravopis, výslovnost…
procvičuje psaní anglických slov, vět a sdělení
tvoří otázku a zápor u slovesa "být"
zvládá zadat jednoduché pokyny
používá příslovce " Where"

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
Internet

Anglický jazyk

4.ročník

2007/2008

In the desk, on the desk
Are you hungry?
Tvorba otázek - "Do…
slovník

žák rozšiřuje slovní zásobu, zvládá jejich gramatiku, výslovnost i správné čtení
umí správně použít předložky in, on
tvoří otázka pomocí "Do you…", chápe význam této tvorby a umí správně odpovědět
aktivně procvičuje typy odpovědí dle zadání otázky
procvičuje poslech anglických textů, rozumí jim a překládá je do českého jazyka

učebnice, slovník
anglicky psaný časopis
pomůcky - jídlo
dramatizace

Opakování
Potraviny
slovník

žák aktivně a důsledně procvičuje tvorbu otázky a odpovědi
rozšiřuje slovní zásobu, procvičuje jednoduchý rozhovor se spolužákem
tvoří gramaticky správně záporné věty (zkrácená forma)
samostatně pracuje s textem - třídí, doplňuje
vyhledává v slovníku..

učebnice,
slovník
výukový software
anglicky psaný časopis

Happy birthday
slovník
poslech, PC

žák rozšiřuje svoji slovní zásobu, zvládá správnou výslovnost, správně píše
samostatně práce s texty
umí aplikovat znalosti s 3. osobou č.j. v záporné větě - does, doesn´t
procvičuje čas prostý, přítomný
poslouchá anglický text, překládá ho, dramatizuje..

učebnice,
slovník
výukový software
anglicky psaný časopis

The break
opakování
poslech, PC
slovník

žák rozšiřuje slovní zásobu, procvičuje gramatiku..
seznamuje se s přítomným časem průběhovým
pracuje se slovníkem, anglickým textem
tvoří se spolužákem dialog..

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis

Co už umíme
We are spelling
poslech, PC

žák opakuje probrané učivo
procvičuje abecedu včetně spellingu
zvládá graficky zápis vět, čte obsahově správně, překládá daný text..

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
Internet - spelling

průřezové téma - environmentální výchova (změny podnebí, ekosystémů - porovnávání)

Anglický jazyk

5.ročník

2007/2008

učivo - témata

jazyková výchova - kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog)

pomůcky

On my desk, in my bag
Time I.
In my classroom
poslech anglického textu
PC, slovník

žák procvičuje učivo z předešlého ročníku- podstatná jména,člen určitý a neurčitý,tvar
množného čísla, barvy, číslovky 1 - 20, zájmena, sloveso být
procvičuje správnou výslovnost anglických slov, vhodně odpovídá na otázky
tvoří otázky - When..?What..?
Orientuje se v hodinách

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
CD - písně

Time II.
My timetable
poslech anglického textu
práce se slovníkem
slovník, PC

žák vytvoří a samostatně hovoří o svém denním rozvrhu
zná dny v týdnu - ve skupinách hovoří a píše o jednoduchých činnostech
plně chápe použití koncovky -s
vytváří rozvrh hodin (vlastní volba) ,samostatně pracuje se slovníkem
správně časuje a používá sloveso být
procvičuje osobní zájmena - podměty
tvoří otázky pomocí slovesa být, zná pravidlo použitelnosti
úspěšně vede dialog
správně píše anglická slova i jednoduché věty (gramatika)

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
rozvrh hodin

What are you doing?
What have you got ?
What can you play ?
Poslech anglického textu
slovník, PC

žák upevňuje učivo - přítomný čas průběhový
opakuje použití sloves - have, live,
práce s textem- samostatně, v dvojicích či ve skupinách dle náročnosti
rozpoznává druhy podmětů dle požitých osobních zájmen
pracuje s modálním sloveso can - tvoří otázky typu Can you…?
vede rozhovor s použitím otázek typu Do you.., Have you..?
vědomě kontroluje správnou výslovnost spolužáků

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
rozhovor

Christmas
Oblečení
poslech anglického textu
práce s slovníkem

aktivně rozšiřuje slovní zásobu- pracuje se slovníkem a s PC programy
tvoří věty tázací a odpovědi s "do" a se slovesem "have"
umí požít ukazovací zájmena This -a These(chápe jejich význam)
samostatně používá věty s doesn´t(zápor), zná slovosled ve větě,pravopisně píše
správně

učebnice, slovník
besídka nad zvyky
anglicky psaný časopis
CD - písně

Anglický jazyk

5.ročník

2007/2008

Welcome !
Money
PC, slovník
poslech textu

samostatně pracuje s textem
zvládá... What would you like?
seznamuje se s nepočitatelnými podstatnými jmény a otázkami "How many, how much ?
"
domluví se v obchodě, používá vhodné číslovky
pracuje samostatně se slovníkem

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
Internet

My breakfast
popis člověka
poslech, PC
práce se slovníkem

žák rozšiřuje slovní zásobu , aktivně pracuje se slovníkem
zvládá výslovnost, pravopis i psaní daných slov, využívá je v rozhovoru..
vhodně používá předložky With, Without, What..? When..? Where..? How much..?
zvládá jednoduchý popis člověka
procvičuje použití přivlastňovacích zájmenem - his, her

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
jídlo - hra

Cesta do školy
Ann
poslech, PC
slovník

žák rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka
tvoří otázky a odpovědi s does,
umí nahrazovat podmět vhodným osobním zájmenem
procvičuje tvorbu otázek a odpovědí
umí napsat jednoduchý dopis s různým obsahem
plně rozumí pokynům učitele

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
Internet

Spring
Happy birthday
poslech, PC
slovník

žák rozšiřuje slovní zásobu - Easter
vhodným způsobem pracuje s textem, opakujeme roční období
vhodně používá zájmena - him, her, you, me
upevňuje roční období a měsíce
poslouchá anglický text, překládá ho a doplňuje …

učebnice, slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
dramatizace - narozeniny

School outdoors
slovník
poslech, PC

žák procvičuje přítomný čas průběhový
pracuje se zájmeny "us, them"
opakuje vhodnost použití daných předložek
umí vyhledat potřebné informace,samostatně tvoří otázky a vhodné odpovědi
dokáže zjednodušeně hovořit o sobě, o rodině, o kamarádovi, zná hodiny..

učebnice,slovník
výukový software
anglicky psaný časopis
fotoalbum - dialog

The school trip
Summer
slovník, poslech, PC

žák rozšiřuje slovní zásobu, pracuje se slovníkem, slova - spelling
procvičuje a uzavírá znalosti za tři roky
dokáže napsat zjednodušenou pohlednici

učebnice,slovník
výukový software
Internet - spelling

průřezové téma - výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
(nutnost znalosti světového jazyka, anglicky hovořící země v Evropě)

