Anglický jazyk
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
Tematický celek - Pravda a lež
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma,
postihne jeho hlavní a doplňující informace

oktáva

•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
porozumí hlavním bodům a myšlenkám slyšeného
interview

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje identifikuje postoj mluvčího na základě intonace a tónu
různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska
hlasu
jednotlivých mluvčích
využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu,
encyklopedie a média
využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu,
encyklopedie a média

vyhledá informace ve slovníkovém hesle a ve článku o
důvěryhodnosti médií

postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

analyzuje strukturu příběhu
vyjádří svůj názor na přijatelnost různých lží

přednese souvislý projev na zadané téma

samostatně přednese projev o moderních technologiích,
jejich využití a zneužití

logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný napíše příběh o tom, jak pravda způsobila problém
projev různých slohových stylů
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i

diskutuje o souvislosti mezi novými technologiemi a
novými druhy kriminality

Učivo
vliv intonace na význam sdělení

sarkasmus a ironie
vyjádření názoru
mediální produkty a jejich významy
vliv intonace na význam sdělení

pravda a lež
souhlas a nesouhlas
článek o hoaxech a důvěryhodnosti médií
slovníkové heslo,
zpráva
příběh o lži
nepřímá řeč (věty oznamovací a otázky)
oznamovací věty začínající slovem what
souhlas a nesouhlas
slovesné vazby (infinitivy, gerundia po předložkách a
konjunktivy)
podstatná jména s předložkami
podstatná jména vytvořená z frázových sloves
uvedení příkladu
příběh o lži
mediální produkty a jejich významy
novinové titulky
kviz, neformální email

Anglický jazyk

oktáva

imaginativních textů
Tematický celek - Jak změnit svět
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma,
postihne jeho hlavní a doplňující informace
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně,
spontánně a plynule
přednese souvislý projev na zadané téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma,
postihne jeho hlavní a doplňující informace

na základě porozumění slyšené věty vybírá z možností, jak
ji dokončit

prostředky textové návaznosti

vybírá správný prostředek textové návaznosti

prostředky textové návaznosti

prezentuje obor svého budoucího studia, svůj výběr
zdůvodní

moje budoucí studium (Subject of my studies)

slovní zásoba k vybranému studijnímu oboru
studium na vysoké škole, univerzitě
porozumí hlavním bodům a myšlenkám článku o globálních frázová slovesa
problémech světa

s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky
správně předává obsahově složitější informace

odpoví na otázky, rozhodne, jestli daná tvrzení jsou
pravdivá či nepravdivá

komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných
situacích

ústně popíše obrázek o globálním/lokálním problému

komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných
situacích
přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska
vhodnou písemnou i ústní formou

prezentuje lokální a globální problémy

napíše zprávu o způsobech dopravy studentů do školy a
navrhne možná zlepšení
diskutuje o cílech a činnosti environmentálních organizací

při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí
diskutuje o možnostech boje s klimatickou změnou
dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající
se odbornějších zájmů
reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších,
méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a

článek o aktivismu a demonstracích
písemná zpráva
globální a lokální problémy, jejich příčiny a důsledky
podmínkové věty: druhá a třetí podmínka
smíšené podmínkové věty
slovesné vazby s get, have, make
protesty a demonstrace
předpony
zahájení diskuse

představení tématu zprávy
shrnutí, doporučení, navrhování
přidání dalšího názoru
zapojení partnera do diskuse
globální a lokální problémy, jejich příčiny a důsledky
zdvořilé přerušení partnera, dosažení shody

Anglický jazyk

oktáva

frazeologických obratů
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí
pokouší se dosáhnout shody s partnerem
dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající
se odbornějších zájmů
Tematický celek - Nákupy
odliší ve slyšeném projevu fakta od názorů
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i
imaginativních textů
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje
různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska
jednotlivých mluvčích
formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky správně, popíše konzumní společnost a vyjádří svůj názor na ni
spontánně a plynule
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
ústního projevu složitějšího obsahu na aktuální téma,
postihne jeho hlavní a doplňující informace
logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný
projev různých slohových stylů
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení
argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit

porozumí hlavním bodům a myšlenkám článku o
reklamních tazích

reaguje spontánně a gramaticky správně v složitějších,
méně běžných situacích užitím vhodných výrazů a
frazeologických obratů

užívá idiomatické fráze o penězích

uvedení názoru a uvedení faktu

článek o životě bez peněz

zdůraznění větných členů pomocí it is/was … that, what,
all
nakupování, konzumní společnost
článek o reklamních tazích

identifikuje strukturu formálního dopisu

formální dopis

prezentuje svůj názor s využitím důrazu

zdůraznění větných členů pomocí it is/was … that, what,
all
participium
frázová slovesa s up a down
prezentování a obhájení názoru
frázová slovesa s up a down
idiomy
synonyma
zdůraznění větných členů pomocí it is/was … that, what,
all
vyjádření váhavého názoru
uvádění příkladů
vyjádření kontrastu
přidání dalšího argumentu
formální dopis
reklama

rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje porovná dva obrázky, vysvětlí své preference
různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska
jednotlivých mluvčích

logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný napíše formální dopis, ve kterém prezentuje svůj názor a
projev různých slohových stylů
navrhuje řešení
používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení

zapojení partnera do diskuse
zdvořilé přerušení partnera, dosažení shody

diskutuje o svých nákupech a nakupování na internetu

Anglický jazyk

oktáva

argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit
Tematický celek - Školní profilová témata
opakuje učivo k písemné a ústní maturitní zkoušce identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující
individuálně a ve skupině
informace
komunikuje plynule a foneticky správně na témata
abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných
situacích
logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný
projev různých slohových stylů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

školní maturitní témata

