Anglický jazyk - 6. ročník

Čtení s
Čtení s
porozumění porozumění
m
m

Mluvení

Poslech s porozuměním

výstupy

učivo

probírané tématické okruhy v čase
přítomném prostém, průběhovém,
rozumí jednoduchým sdělením vysloveným pomalu
minulém prostém (včetně
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně
nepravidelných slovech definovaných v
příloze) a budoucím
konverzace - nakupování, restaurace,
s vizuální oporou prokáže porozumění pomalu a
popis cesty, návštěva lékaře; mluvený
zřetelně pronášeného mluveného projevu a
projev - život dětí v různých částech
konverzace
světa, Česká republika a Praha, příběh o
zvířatech, sport
v čase přítomném prostém a budoucím pomocí jednoduchých otázek se ptá na základní
popis cesty, informace o kamarádovi,
informace
restaurace

mezipředmětové
vztahy

VKO-svátky; Zsvětové strany; ČR

VKZ-zdraví člov.;
VKO - životní styl

vede se spolužákem jednoduchý rozhovor

v čase přítomném prostém, minulém a
budoucím na probíraných tematických
okruzích

VKZ-přátelství;
VKO- rodina

jednoduše hovoří o svých zálibách a povinnostech

záliby a povinnosti v čase přítomném
prostém

VKO, VKZ

probírané tématické okruhy v čase
vyhledá učitelem zadanou informaci v jednoduchém
přítomném prostém, průběhovém,
textu
minulém prostém a budoucím
prokáže porozumění na základě přečtení
jednoduchého krátkého textu s vizuální oporou

probírané tématické okruhy v čase
přítomném prostém, průběhovém,
minulém prostém a budoucím + Daily
reading comprehension

INF

poznámky

Psaní

krátkými jednoduchými větami popíše sebe a svou
rodinu

záliby v čase prostém přítomném, denní VKO- člověk jako
režim v čase prostém přítomném a
osobnost; VKZ minulém
životní styl

odpoví krátkými jednoduchými větami na pozdrav
od kamaráda

dopis v čase minulém

ČJ - dopis

vyplní jednoduchý formulář o sobě

návštěva u lékaře

VKZ-zdraví člov.;
životní styl

Tématické okruhy pro 6. ročník
číslovky do tisíce, internet, svět - názvy států, jazyků a národností, svátky a tradice, kalendář - měsíce, mapa, nakupování, návštěva lékaře,
sport, zvířata, příslovce s předložkou (kolokace), přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, čas budoucí (I will, I am going to)
Nepravidelná slovesa:
do, bring, buy, come, cut, drink, eat, find, forget, get, give, go, hurt, know, lose, make, meet, put, read, ride, run, say, see, send, sing, sit, sleep, spend,
swim,write, can, take, teach, tell, throw, understand, think, wear, win,

