Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník
4 hodiny týdně
učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky
mluvících zemí, slovník

Téma
Cestování, turismus

Školní výstupy
 Vhodně užívá frázová slovesa
spojená s cestováním
 Kombinuje použití času
minulého prostého,
předpřítomného prostého nebo
průběhového v ústním a
písemném projevu
 Nakreslí a popíše časovou
přímku svého života
 Vybere a uspořádá údaje
z informačního i mediálního
textu (rádio, televize, internet)
 Napíše formální (úřední) dopis

Učivo (pojmy)
G: předpřítomný čas prostý
vyjadřující zkušenost,
nedokončenou minulost nebo
nedávnou událost
předpřítomný čas průběhový
předpřítomné časy a otázky How
long…? How many …?
SZ: frázová slovesa k tématu
cestování
výrazy se slovesy travel, get, go
on
tvorba slov – sufixy podstatných
a přídavných jmen
žádost, prosba, rada, doporučení
poděkování, vděčnost
ustálené fráze formálního dopisu

Průřezová témata
Poznámky
MDV – Mediální produkty a
jejich významy
návštěva divadelního představení
(dle možností) – vybrané dílo
autora anglické nebo americké
literatury v nastudování rodilými
mluvčími (viz Charakteristika
předmětu Anglický jazyk)

Vedení portfolia s písemným
projevem (formální dopis;
recenze div. představení;
neformální e-mail, žádost, vzkaz,
pozvání, omluva; dopis do
časopisu – vyjádření názoru;
pokyny/popis/návod k použití)
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)
V: vázaná výslovnost; vazba
souhláska-samohláska

Kultura, hudba, film

 Pohovoří o muzikantovi nebo
hudební skupině
 Popíše a zhodnotí kulturní
událost, které se zúčastnil
 Pohovoří o kladných i
záporných lidských
vlastnostech
 Odhadne význam neznámých
slov z kontextu populárně
vědeckého článku
 Napíše o svých zvycích
v dětství
 Napíše recenzi zvolené knihy
(divadelního představení)

Bydlení, domácnost, rodinné
oslavy

 Srovná různé druhy ubytování
v ČR a v anglicky mluvících
zemích
 Pojmenuje typy a části domů
 Popíše předmět a vysvětlí jeho
použití

G: minulý čas prostý a
průběhový
vyjádření minulosti s užitím used
to
předminulý čas
SZ: kolokace k tématu hudba
přídavná jména popisující lidský
charakter a chování
dedukce slov v kontextu
zjemnění, zobecnění
V: rozdíly ve výslovnosti času
předminulého a minulého

G: stupňování přídavných jmen
komparativ, superlativ,
srovnávací vazba as…as, výrazy
a lot, much, a bit, different from
přísloví
vyjádření budoucnosti pomocí

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
 Napíše neformální e – mail
s novinkami

Volby a rozhodnutí, úspěch

 Navrhne řešení zadaného
problému

Moderní technologie

 Popíše vybavení počítače a
činnosti na něm

Učivo (pojmy)
will, be going to a času
přítomného průběhového
slovesné vzorce
SZ: domov, frázová slovesa
spojená s bydlením, materiály,
nábytek, potřeby v domácnosti
V: výrazy vyplňující pauzy v řeči

G: první věta podmínková a
časové věty, nulová podmínka –
 Vyjádří souhlas nebo nesouhlas podmínky s rozkazem a
modálními slovesy, výraz in case
 Připraví a prezentuje
SZ: slovesa make a do, zvratná
argumenty pro svůj návrh
zájmena, synonyma, diskusní
řešení problému
jazyk
 Napíše dopis do novin (vyjádří
V: větný přízvuk
vlastní názor na dané téma)
G: výrazy vyjadřující schopnost
nebo neschopnost
vyjadřování podmíněného děje
 Vyjádří vlastní zkušenosti
s počítačovou gramotností
přímá a nepřímá řeč
 Poradí turistovi při orientaci ve SZ: počítače, elektronika, použití
městě
určitého, neurčitého a nulového

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
 Užívá v rozhovoru nepřímé
otázky a odpovídá na ně
 Napíše instrukce/návod

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

členu
V: intonace ve zdvořilostních
frázích

 Popíše a zhodnotí svůj vztah
k sociálním sítím
Příroda a lidé

 Vyjádří potřebu/nutnost
ochrany životního prostředí

G: trpný rod
kvantifikátory - a bit of, too
much/ too many, not enough,
 Požádá přítele o radu
plenty of
 Popíše děsivý nebo vzrušující
SZ: počasí, přírodní jevy
zážitek
slovotvorba – prefixy a sufixy ve
 Shrne stěžejní informace
slovotvorbě
z článku o životním prostředí
rady a varování
 Prezentuje aktuální problém
V: zvukové prostředky textové
současného světa a zaujme
k němu své stanovisko, navrhne návaznosti
řešení
 Napíše dopis do místního
časopisu o problémech města

VMEGS – Globální problémy,
jejich příčiny a důsledky
individuální prezentace na
aktuální problém současného
světa

