Anglický jazyk - 5. ročník

Poslech s porozuměním

výstupy
rozumí pokynům vysloveným pomalu a s pečlivou
výslovností a adekvátně na ně reaguje
rozumí jednoduchým sdělením a otázkám
vysloveným pomalu a s pečlivou výslovností a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

classroom language v souvislých
větách
probírané tématické okruhy v
čase přítomném prostém,
průběhovém a minulém prostém

opakuje slova a slovní spojení podle zadání učitele probírané tématické okruhy
s vizuální oporou prokáže porozumění pomalu a
zřetelně pronášeného mluveného projevu i
poslechové ukázky

dopis od kamaráda, popis bytu,
povolání v čase prostém
přítomném; sporty v čase
přítomném průběhovém; můj den
v čase minulém prostém

vyhláskuje jednoduchá slova s vizuální oporou

probírané tématické okruhy

umí se vhodně představit, pozdravit a rozloučit

Mluvení

učivo

vede se spolužákem jednoduchý rozhovor

jednoduše hovoří sám o sobě a své rodině
položí spolužákovi jednoduchou otázku, na kterou
dokáže také sám odpovědět

představování se, seznamování se
v čase prostém přítomném
otázky a věty ozamovací se
slovesy to be, have, can, like v
čase prostém přítomném; v čase
prostém minulém se slovesy to
be, have
seznamování + rodina v čase
prostém přítomném
otázky se slovesy to be, have, can,
like v čase prostém přítomném a
přítomném prostém minulém

mezipředmětové
vztahy

poznámky

Čtení s
porozumění
m

vyhledá učitelem zadanou informaci v jednoduchém
probírané tématické okruhy
textu
prokáže porozumění na základě přečtení
jednoduchého krátkého textu s vizuální oporou

probírané tématické okruhy +
Daily reading comprehension

Psaní

krátkými jednoduchými větami popíše sebe a svou
rodinu

seznamování + rodina v čase
prostém přítomném
záliby v čase prostém přítomném,
krátkými jednoduchými větami popíše své záliby a
denní režim v čase prostém
denní režim
přítomném a prostém
odpoví krátkými jednoduchými větami na pozdrav
od kamaráda, sám pokládá jednoduché otázky za
pohlednice a e-mail
použití základních zdvořilostních obratů
vyplní jednoduchý formulář o sobě

představování a seznamování

Tématické okruhy pro 5. ročník
počasí, povolání, rodina, záliby,rok a roční období, sport, jídlo a nápoje, zvířata, dům a byt, abeceda, dny v týdnu, předložky next to,
between, on the left, on the right, above, in front of, for, from, about, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý (to be, have),
pravidelné stupňování přídavných jmen, pravidelné tvoření množného čísla

