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Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence k učení
ŠVP výstupy

RVP výstupy
Tematický celek - Kultura a zvyky
logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný stanoví téma a úroveň formality dialogu
projev různých slohových stylů
odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené
pozná rozdíl mezi britskou a americkou výslovností
slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a
internacionalismů

Učivo

čte s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce
postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře
s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky
správně předává obsahově složitější informace
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

úryvek z románu
úryvek z románu
příspěvek do blogu

porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i
imaginativních textů
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi
vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska
vhodnou písemnou i ústní formou

porozumí hlavním bodům a myšlenkám úryvku z románu
doplní chybějící věty do textu románu
vyhledá informace v textu blogu

formální a neformální slovní zásoba
americká angličtina - výslovnost
americká angličtina

řeč těla, gesta, zvuky
etiketa
na základě obrazového materiálu předvídá obsah románu přítomné a minulé přechodníky
rada, nutnost, potřeba, možnost, pravděpodobnost,
jistota, spekulace
vyjádří svůj názor na důvody obtíží pocházejících z různých americká angličtina - pravopis
kultur
popíše gesta a řeč těla

způsobová slovesa s přítomným a minulým infinitivem

na základě fotografií spekuluje o daném tématu

složená přídavná jména
parafrázování
reálie: program Erasmus
způsobová slovesa s přítomným a minulým infinitivem

rada, nutnost, potřeba, možnost, pravděpodobnost,
jistota, spekulace
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postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

napíše recenzi divadelního představení

návštěva divadelního představení
(dle možností) – vybrané dílo
autora anglické nebo americké
literatury v nastudování rodilými
mluvčími

odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené
slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a
internacionalismů
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

parafrázuje slovo, které nezná

parafrázování

ústně prezentuje národní svátek

logicky a jasně strukturuje formální i neformální písemný
projev různých slohových stylů
při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí
dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata týkající
se odbornějších zájmů
Tematický celek - Dovolená a turismus
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující
informace
rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, identifikuje
různý styl, citové zabarvení, názory a stanoviska
jednotlivých mluvčích

napíše příspěvek do blogu na téma prázdniny, svátky

způsobová slovesa s přítomným a minulým infinitivem
formální a neformální slovní zásoba
příspěvek do blogu

diskutuje o oslavách v naší zemi

změna tématu v ústním projevu

identifikuje kontext, ve kterém se odehrává
dialog/písemný projev

vedlejší věty časové

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
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi

porozumí hlavním myšlenkám dialogu/ústního projevu a
odpoví na otázky o jeho obsahu

kolokace k cestování

porozumí hlavním myšlenkám článku o cestování, odpoví
na otázky o něm

druhy zájezdů

porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

přídavná jména popisující místo
reklama, pohlednice, blog

porozumí hlavním bodům písemné stížnosti

popíše různé druhy dovolené

ubytování
prázdninové aktivity
internetový článek o cestovní společnosti
písemná stížnost

tvorba příslovcí z přídavných jmen
přídavná jména popisující místo
kolokace k cestování
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sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

formuluje své názory na způsoby cestování

vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska
vhodnou písemnou i ústní formou

napíše formální stížnost na kvalitu ubytování

adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i
imaginativních textů

diskutuje o výhodách a nevýhodách různých druhů
dovolených

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

klade osobní otázky spolužákovi a prezentuje zjištěné
skutečnosti

druhy podmínkových vět
příslovce ve stejném tvaru jako přídavná jména
konjunktiv po určitých slovesech
formální a neformální slovní zásoba
tvorba slov pomocí přípon
písemná stížnost
budoucí čas průběhový
předbudoucí čas prostý a průběhový
frázová slovesa
formální a neformální slovní zásoba
idiomy

porozumí hlavním myšlenkám rychlého ústního projevu

rysy rychlé výslovnosti

rozumí informacím v slovníkovém heslu

slovníkové heslo

Tematický celek - Vztahy
identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní a doplňující
informace
využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu,
encyklopedie a média
využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování
písemného projevu na neznámé téma
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené
slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a
internacionalismů

porozumí hlavním bodům a myšlenkám článku o rodinných rodinné vztahy
vztazích
z kontextu odhalí slovní druh a význam neznámých slov

tvorba přídavných jmen pomocí přípon
článek o vědě a pokusech

vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi

vyhledá v eseji zadané informace

sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

vysvětlí svůj vztah k vybraným osobám

adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i
imaginativních textů

popisuje lidské chování

inverze po záporných příslovcích
záporný infinitiv, záporné gerundium
neurčitá zájmena (little, each, both)
reálie: lidská práva
otázky s infinitivem
spekulace pomocí způsobových sloves s minulým
infinitivem
spekulace a dedukce, kontrast
přípravné it
tranzitivní a intranzitivní frázová slovesa

používá bohatou všeobecnou slovní zásobu k rozvíjení
argumentace, aniž by redukoval to, co chce sdělit

popisuje obrázky a spekuluje o nich

členy
spekulace pomocí způsobových sloves s minulým
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sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

napíše esej na téma sociálních médií

přednese souvislý projev na zadané téma
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

prezentuje aktuální problém současného světa, zaujme k
němu své stanovisko, navrhne řešení

s porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky
správně předává obsahově složitější informace
Tematický celek - Zdraví
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi
porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického
čteného textu či písemného projevu složitějšího obsahu
na aktuální téma
vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně
běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými
informacemi
odvodí význam neznámých slov na základě již osvojené
slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov a
internacionalismů
adekvátně a gramaticky správně okomentuje a
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i
imaginativních textů
sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

klade osobní otázky a reaguje na ně

infinitivem
zdůraznění pomocí do a did
zdůraznění pomocí do a did
přípravné it
prostředky textové návaznosti
slohový útvar - esej
globální problémy, jejich příčiny a důsledky
problémy teenagerů
sociální problémy
záporné otázky

porozumí hlavním bodům a myšlenkám textu o tělesné
kondici

trpný rod (struktury se způsobovými slovesy, infinitivy,
gerundii, předmět s infinitivem)

sestaví souvislý text na širokou škálu témat a vyjádří své
stanovisko

napíše článek o rizicích rychlého občerstvení

tělesná kondice

porozumí hlavním myšlenkám článku o závislostech na jídle jídlo a jeho příprava

nezdravé jídlo

doplní chybějící věty do článku o závislostech na jídle

zdravá výživa

vyjádří svůj souhlas či nesouhlas s výrokem

vyjádření názoru

popíše obrázek, spekuluje o pocitech lidí na něm

spekulace pomocí způsobových sloves s minulým
infinitivem
spekulace a dedukce, kontrast
kolokace ke sportu a zdaví
přídavná jména složená
vyjádření názoru
zranění, nemoci a jejich příznaky
článek pro školní web o rizicích konzumace cukru
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komunikuje plynule a foneticky správně na témata
diskutuje o svých nemocech a o tématu zdraví
abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných
situacích
komunikuje plynule a foneticky správně na témata
vede dialog „u lékaře“
abstraktní i konkrétní v méně běžných i odborných
situacích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

léčebné postupy

žádost o vysvětlení

