Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Anglický jazyk (ANJ)
Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ
Prima
4 hodiny týdně
Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní
tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Téma
Představení se

Přátelé a rodina

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Pozdraví, představí se,
představí druhou osobu
 Poděkuje
 Zadá pokyn ve třídě, rozumí
zadanému pokynu a reaguje
na něj
 Počítá se základními
číslovkami
 Hláskuje své jméno
 Hláskuje slova a hláskovaná
slova písemně zaznamenává
 Porovná pozdravy v anglicky
mluvících zemích a u nás
 Zapíše hláskovaná jména a
adresy

G:
sloveso to be – kladné, záporné
věty a otázky
otázky na jméno, bydliště, věk
členy a/an, the
rozkazovací způsob
hláskování

 Zeptá se na informace o druhé
osobě a věcech denní potřeby
 Podá krátkou informaci
o sobě
 Rozumí poslechovému textu
– promuvě či konverzaci
o rodině, přátelích

G:
Přivlastňovací zájmena
přivlastňovací ´s
plné a redukované slovesné
formy

SZ:
abeceda
pozdravy
číslovky základní
pokyny ve třídě
V: slovní přízvuk

SZ:

Průřezová témata
Poznámky
OSV – Kooperace a
kompetice
MD - AZ kvíz – soutěž
družstev

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma

Můj svět

Čas

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Shrne základní informace
poslechového textu
 Představí svou rodinu, svého
kamaráda

názvy kontinentů, zemí
členové rodiny
oblíbené věci a činnosti
názvy dnů v týdnu

 Napíše jednoduše o sobě, své
rodině a škole
 Zeptá se na vlastnictví a
odpoví na otázku o vlastnictví
 Informuje ústně i písemně
o věcech, které vlastní
 Vyhledá požadované
informace v textu, který je
přiměřený jeho slovní zásobě
 Vyplní údaje o sobě do
formuláře

G:
sloveso: to have got - kladné,
záporné věty a otázky
ukazovací zájmena
množné číslo podstatných jmen
– (ne) pravidelné

 Zeptá se, kolik je hodin a
odpoví na otázku
 Zeptá se na den, datum a čas
 Jednoduše pohovoří o svém
denním a týdenním režimu
 V jednoduchých větách
popíše své koníčky
 Zeptá se spolužáka na rodinu,
koníčky, oblíbené činnosti aj.

G:
vyjádření času
přítomný čas prostý – kladné
věty, zápor, otázky
časové předložky

SZ:
přídavná jména označující
barvy a velikosti
vyučovací předměty a školní
pomůcky
části těla

SZ:
časové údaje
volnočasové aktivity
hudební nástroje
názvy sportů

Průřezová témata
Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma
Místa

Lidé

Školní výstupy
 Pohovoří o svých
schopnostech a dovednostech
a zeptá se na ně
 Popíše předměty a místo, kde
se nacházejí
 Určí umístění předmětu na
základě poslechového či
písemného textu
 Dotáže se na směr
 Popíše jednoduše místa ve
městě
 Popíše svůj pokoj a jeho
vybavení
 Popíše jinou osobu
 Popíše, kdo co dělá
 Koupí si věci v obchodě
 Popíše obrázek a činnosti na
něm

Učivo (pojmy)
G:
sloveso can/can’t
předložky místní
sloveso must
vazba There is/There are
SZ:
dům a místnosti v domě
nábytek a zařízení domu
místa a budovy ve městě
V: větný přízvuk
G:
přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
SZ:
vnější vzhled člověka
oblečení
přídavná jména popisující
osobu
V:
výslovnost samohlásek

Můj život

 Vyhledá v textu požadované
údaje
 Pojmenuje měsíce
 Popíše slavení narozenin
v rodině

G:
zjišťovací a doplňovací otázky
frekvenční příslovce
řadové číslovky
datum

Průřezová témata
Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma

Školní výstupy
 Porovná narozeninové oslavy
v České republice a ve Velké
Británii
 Převypráví jednoduchý
příběh, pohádku
 Sdělí, jak často dělá běžné
domácí práce a zeptá se na
totéž kamaráda

Zvířata

 Shrne vlastními slovy hlavní
myšlenku krátkého psaného a
poslechového textu
 Pojmenuje aktuální činnosti
lidí a zeptá se na ně
 Vyjmenuje svá oblíbená a
neoblíbená zvířata
 Mluví/napíše o svém
domácím mazlíčkovi

Učivo (pojmy)
SZ:
měsíce v roce
domácí práce
V:
vztah mezi zápisem hlásek a
jejich výslovností
G:
přítomný čas průběhový
přítomný čas prostý vs
průběhový
zájmena v předmětu
SZ:
domácí a divoká zvířata
V:
slabiky
přízvuk a rytmus
přízvučné slabiky

Průřezová témata
Poznámky

