Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Anglický jazyk
Ročník: 7.
Výstup
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
rozumí informacím v jednoduchých
poslechových textech, jsou-li pronášeny
pomalu a zřetelně
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně
důležitých detailů
rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením
tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou osob
umí přednést krátké sdělení
PSANÍ
žák
umí napsat stručný osobní dopis
MLUVENÍ
žák
mluví o své rodině, kamarádech, škole,
volném čase a dalších osvojovaných tématech
umí popsat byt, dům, místnosti a vybavení
včetně toho, kde se co nachází
dokáže podat základní informace o svém městě
používá názvy budov a míst – příroda, město
umí popsat postavu člověka a jeho oblečení
je schopen popsat jednoduché domácí práce
umí popsat obrázek nebo fotografii
je schopen vyprávět o ročních obdobích a

Učivo
rozvíjení dostačující
slovní zásoby k ústní i
písemné komunikaci
vztahující se k
probíraným tematickým
okruhům a
komunikačním situacím;
práce se slovníkem
-

-

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

OSV:
- sociální rozvoj /monology,
dialogy, komunikace
v různých situacích/
EGS:
- Evropa a svět nás zajímá
/život dětí v anglicky
mluvících zemích, zvyky,
přítomný čas průběhový tradice, oslavy
v kladné větě, otázce a nejvýznamnějších svátků/
MKV:
záporu
slovesa moci/umět a muset -multikulturalita /význam
užívání angl. jazyka,
vazba „there is/are“
komunikace v zahraničí i
řadové číslovky
s cizinci u nás/
datum, měsíce
počasí
Zeměpis
přítomné časy - použití
Občanská výchova
podmětná a předmětná
Rodinná výchova
zájmena
Přírodopis
minulý čas slovesa být i
Dějepis
významových sloves
Hudební výchova
v kladné větě, otázce i
záporu
nepravidelná slovesa

Poznámky

-

pojmenovat některé svátky během roku
dokáže popsat oblíbené zvíře a jeho způsob
života
umí vyjádřit, co dělal v minulosti
dokáže pojmenovat běžné nemoci
umí porovnat život v minulosti se životem
v přítomnosti

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
vyhledá požadované informace
v jednoduchých každodenních autentických
materiálech

Projekty:
„Místa v mém životě“
„Lidé“
„Rok v mém životě“
„Moje oblíbené zvíře“
„Život v minulosti“

-

části těla
mluvnice – rozvíjení
používání gramatických
jevů k realizaci
komunikačního záměru
žáka (jsou tolerovány
elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení
a porozumění)

Učebnice:
Hutchinson, Tom: „Project English l“: Student´s book, Workbook, Teacher´s book, audiokazety k učebnici
Hutchinson, Tom: „Project English 2“: Student´s book, Workbook, Teacher´s book, audiokazety
Barraclough, Carolyn: „Project grammar“
Pomůcky:

audio a video technika, encyklopedie, slovníky, obrazové a kopírované materiály, plakáty, názorný materiál

