Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Anglický jazyk (ANJ)
Výstupy odpovídající úrovni A1 - A2 podle SERRJ
Tercie
4 hodiny týdně
Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy
anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Prohlídka památek – UK, USA;
historie, kultura, významné
osobnosti

 Zeptá se na směr, délku a
podrobnosti cesty a najde
hledané místo podle popisu
 Pojmenuje významná místa
Londýna a New Yorku
 Poskytne žádané informace
o směru, délce a
podrobnostech cesty
 Užívá přítomný průběhový
čas pro uvádění
naplánovaných činností
 Navrhuje činnosti pro blízkou
budoucnost
 Vyjmenuje základní
pamětihodnosti Londýna a
New Yorku a určí jejich
polohu
 Představí významnou
osobnost, její činnost a
vlastnosti

G:
člen určitý a nulový u místních
podstatných jmen
čas přítomný průběhový pro
naplánované činnosti
v budoucnosti
zájmena osobní a přivlastňovací
SZ:
život ve velkoměstě (památky,
kultura, zábava)
fráze pro určení směru a
umístění (on the corner, on the
other side of, on the left/right)
důležité budovy ve městě (post
office, bank, aj.)
slova začínající any, every, no a
some
V:
slovní přízvuk

Průřezová témata
Poznámky
EV – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí
Scénka: interview s osobností,
která přispěla k ochraně
životního prostředí

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma
Zážitky, pocity a nálady

Společenské, osobní a
zdravotní problémy

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Rozpozná jazykovou situaci
spojující minulý děj
s aktuálním důsledkem do
přítomnosti
 Vyjádří svůj zážitek nebo
zkušenost prostřednictvím
předpřítomného času prostého
 Vhodně užívá výrazy ever,
never, just
 Rozpozná a používá
redukovanou výslovnost
v neformálních projevech

G:
čas předpřítomný prostý –
tvoření a užití
minulé příčestí nepravidelných
sloves

 Vyjádří povinnost a zákaz
pomocí modálních sloves
 Poradí kamarádovi
s jednouchým problémem
 Požádá kamaráda o radu
 Formuluje pravidla správného
chování
 Napíše osobní příběh
 Odmítne návrh a své
rozhodnutí zdůvodní
 Vyjmenuje druhy
záchranných služeb

G:
modální slovesa
should/shouldn´t, must/mustn´t,
have to/don´t have to
SZ:
zdraví a nemoci
kriminalita
školní a domácí povinnosti
mládeže
příkazy a zákazy, rady
frázová slovesa
odmítnutí návrhu
názvy složek záchranného
systému

SZ:
výrazy ever, never, just
v souvislosti s předpřítomným
časem prostým
slovní spojení týkající se
životních zážitků a zkušeností
významné osobnosti
V:
přízvuk ve větě

Průřezová témata
Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma

Obvyklé a výjimečné činnosti a
události

Minulost a přítomnost

Školní výstupy

 Rozliší užití přítomného
času prostého a přítomného
průběhového
 Vyhledá a určí v textu
stavová slovesa
 Rozliší, jedná-li se
o plánovanou činnost
v budoucnosti nebo
okamžité rozhodnutí
 Užitím fráze used to porovná
rozdíly ve zvycích v minulosti
a současnosti
 Napíše o věcech, které dělával
jako dítě
 Pomocí vhodných přídavných
jmen popíše části oblečení
 Užívá minulý čas prostý a
průběhový
 Vytvoří rozhovor – nákup
oblečení, scénku sehraje
 Používá fráze, kterými reaguje
na dobré/špatné zprávy
 Na základě četby shrne
nejdůležitější historické
události Velké Británie

Učivo (pojmy)
V:
intonace ve větách
oznamovacích, ve zjišťovacích
i doplňovacích otázkách
G:
přítomný čas prostý a
průběhový
slovesa vyjadřující stav
vyjadřování budoucnosti
SZ:
běžné denní činnosti
charitativní činnosti
G:
minulý čas prostý a průběhový
used to
too/enough
modální slovesa v minulosti could/couldn’t, had to/didn’t
have to
SZ:
popis oblečení
neformální fráze reagující na
dobré/špatné zprávy
materiály
historické události
V:
opakování fonetické abecedy

Průřezová témata
Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Téma
Sláva a štěstí, média, moderní
technologie

Péče o zdraví a bezpečnost,
sport

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Správně užívá výrazy since a
for ve větách
 Napíše krátký text o oblíbené
soutěžní hře v TV
 Uvádí výhody a nevýhody
života slavných lidí
 Pohovoří o svém vztahu
k četbě
 Představí svoji oblíbenou
knihu
 Popíše části počítače a činnosti
s ním spojené

G:
předpřítomný čas (ever, never),
since/ for
předpřítomný čas vs minulý čas
prostý
vyjádření časové posloupnosti
tázací dovětky

 Pojmenuje hlavní části
lidského těla a popíše možná
zranění
 Uvede zásady zdravého
životního stylu
 Vyjádří obavy o něčí zdraví
 Napíše krátce o svém životním
stylu a stravovacích návycích
 Pohovoří o návštěvě u lékaře
 Připraví a předvede dialog na
téma návštěva lékaře
 Vyjádří souhlas či nesouhlas

G:
modální slovesa
vztažné věty

SZ:
slovesa a předložky
podstatná jména, přídavná
jména – tvoření příponami
počítačová terminologie slovesa
spojená s užíváním PC

SZ:
zdravý životní styl
stravování
zdravotní problémy
části těla
vyjádření souhlasu a nesouhlasu
V:
větný přízvuk - souhlas

Průřezová témata
Poznámky

