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Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k podnikavosti



Kompetence k učení

Učivo

ŠVP výstupy

Gramatika:

rozpozná hlavní myšlenky a body čteného i slyšeného textu

přítomný, minulý a předpřítomný čas;

vyhledá specifické informace a důležité podrobnosti

pomocná slovesa;

popíše osobu, místo, věc, skutečné nebo smyšlené události a

tvorba otázky a záporu;

zážitky

krátké odpovědi
Slovní zásoba:
uspořádání slov ve větě;
význam slov z kontextu

zformuluje dotazy a reaguje na ně
zformuluje žádost, nabídku, stížnost, reklamaci
vysvětlí a porovná výhody a nevýhody různých možností

Komunikační situace:

vysvětlí možné problémy, navrhne jejich řešení a zdůrazní důležité

běžné rozhovory v každodenních situacích

myšlenky

Témata:

pochopí a vysvětlí záměr, názor, postoj mluvčích

politické, kulturní a společenské události a jejich odraz v médiích;
svět kolem nás;

Anglický jazyk

oktáva, 4. ročník

média
Gramatika:

uvede podrobnosti k vysvětlení problému

opakování časů;

zjistí, předá, ověří a potvrdí informace

slovesa bez průběhové formy;

vyměňuje si informace a rady

trpný rod průběhový;
příslovečná určení pro opakování děje
Slovní zásoba:
pozitivní a negativní přídavná jména;

efektivně se střídá s partnerem v komunikaci
klade doplňující otázky, komentuje sdělení partnera v komunikaci
reaguje na vzniklý problém nebo situaci a podá vysvětlení

volnočasové aktivity

rozumí podrobným orientačním pokynům

Komunikační situace:

porozumí rodilému mluvčímu a odliší britskou výslovnost od

krátký společenský rozhovor na běžné téma;

americké

zjemnění negativního komentáře

zformuluje hypotézu

Témata:

diskutuje o problému a napomáhá vývoji diskuze

přátelé;
domov;
koníčky a zájmy;
sport
Gramatika:

porozumí podstatě problému v slyšeném rozhovoru

vyjádření rady, povinnosti a povolení;

diskutuje s kamarádem o školství ve Velké Británii

modální a vztažná slovesa;

pochopí hlavní myšlenku slyšené písně

minulý infinitiv a vyjádření pravděpodobnosti v minulosti
Slovní zásoba:

zeptá se kamaráda na jeho zvyklosti v běžné, každodenní situaci a
na podobné otázky odpoví
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frázová slovesa doslovná a idiomatická;

zdvořile o něco požádá nebo něco nabídne v běžné, každodenní

frázová slovesa oddělitelná a neoddělitelná

situaci

Komunikační situace:
zdvořilé žádosti a nabídky
Témata:
vzdělávání;
běžné profese
Gramatika:

gramaticky správně formuluje svůj názor na možné změny na Zemi

první, druhý, třetí a nulový kondicionál;

v souvislosti s globálním oteplováním

časové věty;

porovná svůj názor na podobu budoucnosti s hlavními body

vyjádření pravděpodobnosti v budoucnosti

slyšeného projevu na toto téma

Slovní zásoba:

rozumí pojmům pro extrémní počasí

tvorba slov pomocí přípon a předpon;
změna přízvuku
Komunikační situace:
Domluvení si schůzky
Témata:
příroda, životní prostředí;
globální problémy;

gramaticky správně formuluje, co bude pravděpodobně dělat v
příštích chvílích
připraví si písemné poznámky pro strukturovaný ústní projev na
dané společenské téma
navrhne kamarádovi schůzku a reaguje na podobný návrh na
základě svých poznámek v diáři

věda a technika
Gramatika:

popíše svůj vztah ke sportu a formuluje svůj názor na jeho

předpřítomný čas prostý a průběhový;

popularitu

trpný rod;

popíše svou životní vášeň
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nepřímá otázka, nepřímý rozkaz;

v rozhovoru s blízkou osobou formuluje a vhodně intonuje radost,

spojovací výrazy

souhlas, sympatii

Slovní zásoba:
vyjádření libosti a nelibosti
Komunikační situace:
souhlas, sympatie, radost a překvapení
Témata:
svět kolem nás;
město a region, ve kterém žiji;
dopravní infrastruktura;
zajímavá místa, přírodní lokality
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
dotazník zaměřený na morálněvolní vlastnosti
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
diskuze o řešení dopravy, znečištění ovzduší a zpracování odpadu ve městě a v regionu
Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
zdroje informací a jejich důvěryhodnost
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
aktivity českých humanitárních organizací
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
soutěž mezi skupinami zaměřená na znalosti o anglicky mluvících zemích
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
zamyšlení nad otázkou „Kdo je Evropan 21. století?“
Přesahy a souvislosti - De, Ze, Vo, Čj, Bi

