Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Anglický jazyk (ANJ)
Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ
Kvarta
4 hodiny týdně
Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy
anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Téma
Hrdinové, hrdinství

Školní výstupy
 Na základě textu vypráví
příběhy hrdinů
 Popíše oblíbené místo
 Objednává si
v restauraci/přijímá
objednávku v restauraci
 Shrne, čím se legendární
hrdina proslavil
 Představí oblíbené
legendární hrdiny

Učivo (pojmy)
G:
slovesa v infinitivu nebo
s příponou –ing
vazba There’s
someone/something + -ing
vazba can/hear sb + -ing
SZ:
přídavná jména s koncovkou –
ed nebo –ing
objednávání jídla žádosti
V:
přízvuk u sloves

Životní prostředí, věda;
Austrálie

 Vlastními slovy vyjádří
základní poblémy životního
prostředí
 Převede větu v rodě činném
do trpného a naopak (různé
časy)

G:
trpný rod v různých časech –
tvoření, kladné, záporné věty,
otázky
SZ:

Průřezová témata
Poznámky
OSV – Hodnoty, postoje,
praktická etika
Práce s DVD na téma
mezilidské vztahy
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Téma

Vztahy; Evropská unie

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Vyjmenuje činnosti
k ochraně životního prostředí
 Vyjádří vlastní pocity
strachu, nervozity, obav atd.
 Orientuje se v mapě – určí
polohu daných míst
 Shrne základní geografické
infomace o Austrálii

životní prostředí – klimatické
změny, globální oteplování
péče o zvířata
fráze vyjadřující obavy
extrémní počasí

 Vlastními slovy převypráví
příběh o přátelství
 Popíše vlastní problém,
poradí s řešením problému
(co udělat, aby…) s použitím
podmínkové věty
 Vyjádří účel svého jednání
 Navrhuje řešení problémů
 Vhodně užívá časové spojky
 Pohovoří o historii Evropské
unie (dle textu) a vyjádří
k tématu vlastní postoj

G:
podmínkové věty – reálná
podmínka
časové věty

V:
minulá příčestí

SZ:
frázová slovesa
slovesa a podstatná jména –
slovotvorba
vyjádření účelu
časové spojky
Evropská unie
V:
slova s podobnou výslovností

Práce a odpočinek
(volnočasové aktivity)

 Reprodukuje základní údaje G:
jazykově nekomplikovaného přítomný čas prostý a
psaného informačního textu průběhový, stavová a
plnovýznamová slovesa,

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

tvoření záporu a otázky
 Odpoví na zjišťovací a
doplňovací otázky týkající se (zjišťovací a doplňovací)
otázky na podmět
textu
 Vytváří otázky zjišťovací a vyjádření souhlasu a
nesouhlasu
doplňovací
 Shrne hlavní informace
autentické konverzace ze
zvukového záznamu a
odpoví na otázky

SZ:
tázací zájmena, frekvenční
příslovce, každodenní činnosti,
 Vyjádří svůj názor na využití zaměstnání, škola, volný čas,
volného času a uvede
cestování, sportovní aktivity,
příklady z vlastního života
neformální pozdravy
 Vyjádří souhlas a nesouhlas
s tvrzením spolužáka
 Napíše neformální dopis
kamarádovi o nedávné
změně ve svém životě
Životní příběhy, setkávání

 Shrne základní informace
z textu o minulých
událostech
 Vede rozhovor se
spolužákem o minulých
událostech/činnostech
 Transformuje rozhovor se
spolužákem do třetí osoby a

V:
větná intonace, slovní přízvuk

G:
minulý čas prostý a průběhový
– tvoření u pravidelných a
nepravidelných sloves a u
slovesa to be, kladné a záporné
věty, otázky
nepravidelnosti v pravopise

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy
prezentuje údaje získané
v rozhovoru
 Sestaví souvislý písemný
text o minulé události
s užitím vhodných
spojovacích výrazů
 Zahájí a vhodně ukončí
běžnou společenskou
konverzaci

Učivo (pojmy)
SZ:
časové výrazy vyjadřující
minulost, nepravidelná
slovesa, časové spojky a
příslovce, rodinné vztahy,
stravování a životní styl,
zahajovací a ukončovací fráze
při společenské konverzaci
V:
redukované tvary sloves,
výslovnost tvaru minulého
času u plnovýznamových
sloves

Svět práce

 Vyjádří zájem/nezájem
o určitou profesi
 Posoudí a vyjmenuje nutné
předpoklady pro vykonávání
dané profese
 Vyjmenuje své povinnosti
 Vyjádří svůj názor,
doporučení, radu, varování

G:
modální slovesa must, have to,
should, might, would
SZ:
zaměstnání, práce a pracovní
činnosti, fráze vyjadřující
omluvu, rada a varování
slovotvorba: sufixy
podstatných a přídavných
jmen

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)
ustálené kolokace
frázová slovesa a jejich typy
V:
vázaná výslovnost ve skupině
souhláska - samohláska

Zábava a sport

 Vyjmenuje své
oblíbené/neoblíbené typy
filmů/TV pořadů a svůj
výběr zdůvodní
 Rozpozná užití času
minulého a času
předpřítomného v psaném
textu a objasní významový
rozdíl
 Prezentuje příklady svých
dosavadních životních
zkušeností s použitím
předpřítomného času
 Zeptá se spolužáka na jeho
životní zkušenosti
 Sjedná si schůzku, domluví
podrobnosti
 Vyjádří své plány do
budoucna

G: Předpřítomný čas – tvoření
a užití, kladné, záporné věty,
otázky
Budoucí časy – will, going to,
present continuous
SZ:
typy filmů, hudba, televize,
sporty
minulé příčestí
u nepravidelných sloves,
přídavná jména se sufixy -ed a
-ing
fráze vyjadřující souhlas,
nesouhlas, vlastní stanovisko
V:
vázání slov ve větě v běžné
řeči

Průřezová témata
Poznámky

