Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace

Vyučovací předmět
Anglický jazyk

Výstupy

Učivo, obsah

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
reaguje na ně verbálně i neverbálně, umí se omluvit,
pozdravit, představit sebe a členy své rodiny
- žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu
s vizuální oporou
- rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
opory
- umí používat barvy a číslovky, umí pojmenovat
základní školní potřeby, umí vyjádřit, co rád dělá, jaké
jsou jeho záliby, vyjmenuje dny v týdnu atd.
- mluvené a psané texty, se kterými žák pracuje, se
vztahují k probíraným tématům a jsou opatřeny vizuální
oporou

Osvojovaná slovní zásoba je spojená
s následujícími tématy (při jejím osvojování je
kladen důraz na dodržování zásad správné
výslovnosti a pravopisu, základní fonetické
znaky):
- pozdravení, představení se (jméno, věk),
poděkování (sloveso to be, zájmena osobní)
- číslovky (množné číslo podstatných jmen)
- zájmové činnosti – sport a hudba (sloveso can)
- domov a rodina (vazba there is/there are,
předložky místa, zájmena přivlastňovací)
- zdraví, lidské tělo, jídlo (rozkazovací způsob)
- moje město, vesnice (předložky místa, popis
trasy)
- prázdniny (přítomný čas průběhový)
- počasí a roční období, dny v týdnu (předložky
času)
- mapa Velké Británie, anglicky mluvící země
- škola a školní rozvrh (sloveso have got)
- volný čas (přítomný čas prostý)
- zvířata, barvy (přítomný čas prostý, otázky
s where/when/what)
- svátky (Halloween, Christmas, Easter)
Při osvojování slovní zásoby daných témat jsou
žáci nenásilnou formou seznamováni
s uvedenými základními pravidly anglického
jazyka.

Ročník
4.
Mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata
PT- MUV Multikulturalita význam užívání
cizího jazyka
Přírodověda živočichové
PT - EGS - Evropa
a svět nás zajímá reálie angl.mluv.
zemí (Christmas,
Countries,
nationalities,
places)

Poznámky

Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály apod.
Učebnice AJ pro 4. roč. (M. Zahálková) a prac. sešit, od šk. roku 2014/2015 učebnice Chit Chat 2 (P. Shipton) a pracovní sešit Chit Chat 2,
CD nahrávky (poslechy), obrázkové materiály, plakáty a mapy, publikace, anglicko-český a česko-anglický slovník, časopisy, písničky, hry a
další didaktické jazykové pomůcky, práce s Internetem (on-line testy a cvičení atd.), písničky, říkadla, práce s maňásky, dramatizace,
rozhovory atd.
Všechny texty, promluvy, otázky a pokyny musí být sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, texty a rozhovory opatřeny vizuální oporou.

