VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Anglický jazyk je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru Cizí jazyk pro 1. stupeĖ ze
vzdČlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
.
ýasová dotace:
1. roþník – 0 hodin
2. roþník – 0 hodin
3. roþník – 3 hodin
4. roþník – 3. hodin
5. roþník – 3 hodin
Organizace výuky:
Vyuþovací pĜedmČt má þasovou dotaci tĜi hodiny týdnČ. Výuka probíhá ve tĜídách dČlených na dvČ skupiny. Nejvyšší poþet
žákĤ ve skupinČ nepĜesahuje 24 žákĤ. Výuka probíhá v jazykové uþebnČ, nebo v kmenové tĜídČ skupiny, pĜiþemž se skupiny
stĜídají v uþebnČ podle potĜeby nebo podle pĜedem dohodnutého harmonogramu. PĜi výuce jsou rovnČž využívány výukové
poþítaþové programy, kdy výuka probíhá rovnČž v poþítaþové uþebnČ. V prvním období je pozornost vČnována spíše gramatické
struktuĜe jazyka pĜiþemž s pĜibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost pĜenáší na jeho komunikaþní funkci. Tématické
moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálovČ.
ěád jazykové uþebny je souþástí vybavení uþebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Cílem výuky:
je dosažení komunikaþní schopnosti dorozumČt se v bČžných každodenních situacích. DĤraz je pak také kladen na správné a
adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumČt þtenému textu pĜimČĜené délky, týkající se probíraným
tématickým okruhĤm a autentickým textĤm s použitím dvojjazyþného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních
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materiálĤ.Výuka je založena na modelu britské angliþtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angliþtiny americké. BČhem
výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a
tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami.
Ve výuce je používáno velké množství rĤzných vyuþovacích technik, metod a vizuálních uþebních pomĤcek tak, aby se zapojily
všechny stránky uþení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazykĤ na poþítaþích zvaná CALL
(Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žákĤm v rozvoji klíþových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov
je zaĜazeno také velké množství projektĤ, mezi-pĜedmČtových vztahĤ a prĤĜezových témat tak, aby smČĜovali k utváĜení a rozvíjení
klíþových kompetencí žákĤ. Žáci pracují buć samostatnČ, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální
kompetence a kompetence k uþení.

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ:
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt Anglický jazyk):
KOMPETENCE K UýENÍ

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby
si mohl žák postupnČ uvČdomovat jaký styl mu vyhovuje
snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu
k žákĤm je pĜistupováno dle jejich individuálních
schopností
žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v rĤzných
zdrojích
pracuje s výukovými programy na PC
škola postupnČ sestavuje didaktické postupy založené na
þtení s porozumČním
škola žáky postupnČ uþí vyhledávat informace
žáci se uþí pracovat se slovníkem a vyhledávat potĜebné
informace
škola postupnČ vytváĜí systém výuky, ve kterém se

Školní vzdČlávací program

x
x
x
x
x
x
KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ

x
x
x
x
x
x

x
x
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snažíme smysluplnČ prolínat uþivo jednotlivých pĜedmČtĤ
tak, aby základní vČdomosti získané v jedné oblasti
pomohly k nabytí nové vČdomosti v jiné oblasti
nauþit žáky samostatnosti je základním kamenem práce
v poþetném kolektivu
žákĤm je umožĖována realizace vlastních nápadĤ
v hodinách se snažíme uplatĖovat brainstorming
žáci jsou postupnČ vedeni k využívání vlastních
vČdomostí k pomoci spolužákĤm
výuka je postupnČ doplĖována motivaþními úkoly
základním motivaþním faktorem je žákova svoboda
žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy
slušnou formou
žáci mohou opravit vyuþujícího, pokud udČlal chybu
snažíme se , aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí
látce
vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vČk, Ĝešit se
žáky.
žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly
k vypracování
uþivo je prezentováno využíváním rĤzných textĤ a
záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ užívaných gest,
zvukĤ a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ
k výuce je používána rĤzná literatura , þasopisy
žákĤm není bránČno pĜi vlastní volbČ poĜadí vypracování
úkolĤ

Školní vzdČlávací program

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

x

svobodné volby poĜadí plnČní úkolĤ mohou žáci využívat
všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe
nenavazujících úkolĤ

x

ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek
prezentace výsledkĤ pĜed žáky
do výuky je postupnČ zapojován brainstorming
forma brainstormingu je využívána vždy, když je
zapotĜebí získat co nejvíce rĤzných nápadĤ a postĜehĤ

x
x

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

x
x
x
x
x

KOMPETENCE OBýANSKÉ

x

x
x
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snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci
žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci
škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
této formy práce využíváme ve fázi procviþování uþiva a
opakování uþiva
ve fázi vyvozování uþiva se uþíme využívat
kooperativního uþení
v hodinách anglického jazyka se snažíme pravidla
vytváĜet, kontrolovat a postupnČ dotváĜet vzhledem
k situaci ve tĜídČ
žáci reprezentují školu v jazykových soutČžích
organizovaných jinými subjekty
v prĤbČhu roku jsou používaný texty související s lidovými
tradicemi
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KOMPETENCE PRACOVNÍ

x
x
x
x
x

žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy
bezpeþnosti
žáci seznamováni s bezpeþnostními pravidly vyplývajícími
ze situace, tato pravidla jsou prĤbČžnČ kontrolována
žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných
nebezpeþí
škola se snaží žáky postupnČ vést k sebehodnocení své
práce
snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící
aktivitu

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
Komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a sebehodnocení v AJ zamČĜené nejen na memorování (slovíþka, fráze), ale hlavnČ na
tvoĜivou dovednost , dramatizaci, cviþení smyslĤ, pozornosti, hra s poþítaþovými programy.
Sebepoznání a sebepojetí
PĜi jakékoliv samostatné práci –samostatné Ĝešení a vlastní osobní pĜístup k zadané þinnosti s oporou o slovník. TvoĜivý a
osobnostní pĜístup k PROJEKTģM na daná témata., dramatické hry.
Seberegulace a sebeorganizace
Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovorĤ, dramatizace a také umČní sám využívat nabízených možností
dobrovolných úkolĤ v samotném systému hodnocení anglického jazyka. UmČt se samostatnČ rozhodovat a vybírat si z nabídky
možností podle sebe.
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Psychohygiena
StĜídání rĤzných forem práce a aktivní zapojování se do tČchto þinností.
Kreativita
ěešení zadaných situací þi situací,které v rámci výuky vznikají a umČt je originálnČ vyĜešit. Být tvoĜivým a tuto tvoĜivost zapojit jak
formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí.
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, spoleþný projekt.
Mezilidské vztahy
Vzájemná pomoc pĜi spoleþném Ĝešení situací, tvorba scének, rozhovorĤ, umČní vcítit se podle možností do rĤzných skupin.
Komunikace
Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpovČdí, dramatizace textĤ.
Kooperace a kompetice
Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozdČlení rolí.
Morální rozvoj
ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti
UmČní komunikovat a reagovat v dané situaci
Hodnoty , postoje praktická etika:
UmČní být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v rĤzných situacích, kde je zapotĜebí
spolupráce, pomoc, rada. Mluví-li jeden, nasloucháme, všichni mají právo Ĝíct svĤj názor.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Obþanská spoleþnost a škola
VytváĜení pravidel chování v hodinách anglického jazyka jejich dodržování.
Obþan, obþanská spoleþnost a stát
Velká Británie a USA, hlavní mČsta, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura – srovnání s ýR – pouze základní informace.
Principy demokracie jako formy vlády a zpĤsobu rozhodování
ěešení problémĤ þi situací – každý má právo Ĝíct m slušnou formou svĤj názor.
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svČt nás zajímá
Porovnání znalostí o ýR a Velké Británii. Státy Evropy – pouze základní znalosti
Objevujeme Evropu a svČt
Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Porovnání zvykĤ a tradic v USA, Velké Británii a ýR – CHRISTMAS, EASTER, HALLOWEEN, SAINT VALENTINE´S DAY –
možnosti projektĤ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Spoleþenstva pole, les, voda.
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí
ýtvero roþních období a možnosti aktivit v nich.
Vztah þlovČka k prostĜedí
Vztah ke svému domovu, mČstu, zemi a pĜírodČ vĤbec.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy produktivních þinností:
Tvorba mediálního sdČlení
Tvorba dopisu, pozvánky, þlánku do školního þasopisu.
Práce v realizaþním týmu
UmČní pracovat a tvoĜit v týmu – pĜíprava þlánku o práci v hodinách anglického jazyka pro školní þasopis, nácvik krátkého
vystoupení.
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Anglický jazyk
1. období – 3. roþník
Oþekávané výstupy 1. období podle RVP:
žák

x
x
x
x
x
x

vyslovuje a þte foneticky správnČ v pĜimČĜeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynĤm a vČtám, adekvátnČ na nČ reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a peþlivČ vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem þasu pro porozumČní
používá abecední slovník uþebnice

Použíté zkratky:
EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
OSV – Osobní a socilání výchova
MEV – Mediální výchova
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Školní výstupy

Téma

Žák
¾ umí pozdravit, pĜedstavit,
zeptat se na jméno a
telefonní þíslo a rozlouþit
se.
¾ zná abecedu a dokáže
hláskovat své jméno,
základní barvy a þísla od
1 do 10.
¾ reaguje na jednoduché
instrukce ve tĜidČ (þti, piš,
podívej, sedni si)
¾ správnČ pĜedþítá vybraná
slova a slovní spojení.

Poznává
me
angliþtin
u

ZŠ Pardubice – Studánka

(Getting
to know
English,
English
around
us)

MezipĜedmČto
vé vztahy a
prĤĜezová
témata
Výtvarná
výchova
(barvy)
EGS
-mezinárodní
slova, anglická
abeceda
- poznávání
nové kultury
prostĜednictvím
jazyka
OSV – pravidla
ve tĜídČ
sebehodnocení
i objektivní
hodnocení
ostatních
-

Klíþové
kompetence

Uþivo

NČkteré
doporuþené
metody a formy
práce

Evaluace
Testování

Kompetence k
uþení.
(jak se uþit a
jak si
zapamatovat
slovíþka)
Sociální a
personální
(skupinová
práce a práce
ve dvojících)
sebehodnocení
- pomoc
ostatním žákĤm

ýtení: krátký pĜíbČh
Ĝíkanky, pozdravy, barvy
a þísla.
ěeþové dovednosti:
pozdravy,
pĜedstavování, telefonní
þíslo
Psaní: slovní zásoba
Poslech: ABC písniþka
þísla, barvy, anglické
hlásky, slovíþka,
instrukce
Mluvnice: My name is…
What’s your name
Slovní zásoba: some
international words, þísla
1-10 barvy, instrukce ve
tĜídČ, pozdravy
Výslovnost: základní
anglické hlásky, barvy a
þísla (ș a į)
Pravopis: anglické
abeceda
Kulturní souvislosti:
Anglická abeceda,
mezinárodní slova

xstrip comics
(komiks)

Žákovo
sebehodnocení a
kontrola pokroku.
Ohodnocení
ostatními žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení

Komunikativní
- pĜedstavování
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x scénka
(roleplay)

xrýmování
xpísníþky
xopakování podle
modelu
xrýmování
xpísniþky
xdoplĖování
xpĜiĜazování jazz chants +
clapping
(rytmické
pĜeĜíkávání +
tleskání)
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Žák
¾ dokáže pojmenovat
pĜedmČty ve tĜídČ a dokáže
reagovat na jednoduché
otázky (“Co je to?”)
¾ zná þísla od 11 do 20 a
dokáže je používat na
pĜeskáþku.
¾ dokáže Ĝíct svĤj vČk.
¾ rozumí jednoduchým
instrukcím ve tĜídČ a
adekvátnČ na nČ reaguje.
vyhledává v uþebnicovém
slovníku slovíþka
pĜimČĜeného rozsahu.
¾ pozdraví, pĜedstaví se a
zvládne jednoduchý,
pĜedem pĜipravený dialog.
rozumí podobnému
jednoduchému dialogu.
¾ þte foneticky správnČ a
plynule jednoduchý kátký
text se slovní zásobou
odpovídající úrovni.
¾ vyslovuje správnČ
základní anglické hlásky a
zná jejich grafickou
podobu pĜi transkripci
výslovnosti.
¾ pĜepisuje správnČ
diktovaná slova v AJ
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O mnČ
a o mé
škole
(tĜídČ)

Prvouka
(zásady
pĜedstavování
)

(About
me and
my
school)

OSV
skupinová
práce, práce ve
dvojicích,
zásady
pĜedstavování
sebehodnocení
i objektivní
hodnocení
ostatních

Kompetence k
uþení (jak
používat
abecední
slovník
uþebnice)
Sociální a
personální
(skupinová
práce a práce
ve dvojících)
Komunikativní
- pantomima

EGS
ýeská a
anglická jména
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ýtení: krátký pĜíbČh

x comic strip
(formou komiksu)

ěeþové dovednosti:
Co je to? To je…
Psaní: O sobČ (Já
jsem..)
Poslech: písniþka
Mluvnice: sloveso být
(ve vČtČ oznamovací a v
zápor s os. já a ty + a
2: jed. þ.) What’s this?,
This is...
-tvoĜení množného þísla
u pravidelných
podstatných jmen, pĜívl.
zájm. “mĤj” (my)
Slovní zásoba:
pĜedmČty ve tĜídČ, þísla
11-20,
Pravopis:þísla, barvy

x dialog ve
dvojicích
x rýmování
x písníþky
x opakování
podle modelu
x rýmování
x doplĖování
x pĜiĜazování
x jazz chants +
clapping
(rytmické
pĜeĜíkávání +
tleskání)
x pantomimické
hry

Školní vzdČlávací program

Žákovo
sebeohodnocení
a kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
- hodnocení
známkou

Žák
¾ dokáže jednoduše
popsat þleny své rodiny a
kamarády.
¾ þte foneticky správnČ a
plynule jednoduchý kátký
text se slovní zásobou
odpovídající úrovni.
¾ orientuje se v
jednoduché interaktivní
internetové hĜe
procviþující probrané
jazykové jevy.

O mé
rodinČ
(my
family)

Prvouka
Sociální,
(rodina a
personální a
vztahy v rodinČ) obþanské
(skupinová
OSV - rodina
práce a práce
oslava
ve dvojících,
narozenin
jejich zásady)
Kompetence
sebehodnocení pracovní
i objektivní
(používání
hodnocení
internetu –
dodržování
ostatních
vymezených
pravidel)
MEV
interaktivní
internetové hry
EGS – život
rodiny v Británii
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ýtení: krátký pĜíbČh,
rodina v Británii
Psaní: moje rodina,
blahopĜání k
narozeninám
Poslech: moje rodina
ěeþové dovednosti:
moje rodina
- blahopĜání k
narozenínám
- pozdrav a podČkování
Mluvnice: sloveso být
(he, she, you – otázky+
krátká odpovČć),
zájmeno pĜivlastĖovací
(jeho, její), použití
pĜídavných jmen
popisujicích vzhled
þlovČka, I like... you
like...
Slovní zásoba:
pĜídavná jména
popisujicí vzhled
þlovČka, rodinní
pĜíslušníci
þísla (21-100), þlenové
rodiny, oslava narozenin
Kulturní souvislosti:
oslava narozenin v USA

xkomiks (comic
strip)
x vytvoĜít a
napsat
blahopĜání
x
x
x
x
x
x
x doplĖování
x spojování

x bingo
x spojování þíslic
x písniþka
„Happy
Birthday“

Školní vzdČlávací program

Žákovo
sebeohodnocení
a kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
- hodnocení
známkou

VzdČlávací obsah vyuþovacího Anglický jazyk
2.období – 4. roþník
Oþekávané výstupy podle RVP – 2. období
RECEPTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
žák
x rozumí známým slovĤm a jednoduchém vČtám se vztahem k osvojovaným tématĤm
x sestaví gramaticky a formálnČ správnČ jednoduché písemné sdČlení, krátký text a odpovČć na sdČlení
x vyplní své základní údaje do formuláĜĤ
x þte nahlas, plynule a foneticky správnČ jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
x vyhledá v jednoduchém textu potĜebnou informaci a vytvoĜí odpovČć na otázku
x používá dvojjazyþný slovník
PRODUKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
Oþekávané výstupy - 2. období
žák
x sestaví gramaticky a formálnČ správnČ jednoduché písemné sdČlení, krátký text a odpovČć na sdČlení;
vyplní své základní údaje do formuláĜĤ
x reprodukuje ústnČ i písemnČ obsah pĜimČĜenČ obtížného textu a jednoduché konverzace
x obmČĖuje krátké texty se zachováním smyslu textu

Použíté zkratky:
EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
OSV – Osobní a socilání výchova
MEV – Mediální výchova
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Školní vzdČlávací program

Školní výstupy

Téma

MezipĜedmČtové Klíþové
vztahy a
kompetence
prĤĜezová témata

Uþivo

Žák
¾ vyslovuje a þte
foneticky správnČ texty
pĜimČĜeného obsahu.
¾ rozumí jednoduchému
textu popisující dĤm a
místnosti.
¾ dokáže najít v textu
potĜebnou informaci
¾ dokáže Ĝíci pár
jednoduchých vČt
popisujících místo, kde
žije.
¾ umí se pĜedstavit
ostatním žákĤm (jméno a
vČk).
¾ zná anglicky mluvící
zemČ a chápe nČkteré
základní spojitosti i
rozdíly mezi nimi.

Místo, kde
žiji

Prvouka
- mĤj domov

Opakování pĜedešlého
uþiva

(Place
OSV – rozvoj
where I live základĤ dobré
)

Kompetence
k uþení
(vyhledávání
informací v textu
– kontrola
porozumČní
pravdivé,
nepravdivé vČty)

komunikace,
hodnoty
spolupráce a
pomoci, rozvoj
pozornosti,
Komunikativní
aktivní
kompetence
naslouchání
- pĜedstavování
- sebehodnocení
i objektivní
hodnocení
ostatních

- jak si
rozplánovat
uþení slovíþek,
tak abych si je
zapamatoval
EGS –
objevujeme
Evropu a svČt

ZŠ Pardubice – Studánka
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NČkteré
doporuþené
metody a formy
práce

Evaluace
Testování
Žákovo
sebehodnocení
a kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními žáky.

x formou
komiksu
Poslech a þtení: - krátky x kontrola
pĜíbČh,
porozumČní
- O mČstech v anglicky
(pravdivé,
mluv. Zemích
nepravdivé vČty,
Náš dĤm, byt
pĜekreslit plánek Hodnocení
domu/bytu podle uþitelem:
- slovní
popisu)
ohodnocení +
ěeþ. doved.: Hra na role x scénka
hodnocení
– „cizinci se potkávají“
známkou
(roleplay)
(napĜ.Ahoj, já jsem
(práce ve
z Montrealu a ty?)
INTRO TEST
dvojicích)
„MĤj dĤm“ – krátké
- kontrola
vyprávČní
dosavdních
Psaní: „Moje zemČ“
znalostí žákĤ
x doplĖ vČty
(hodnoceno
Mluvnice: sloveso být
(otázka, zápor), pĜedložky
slovČ a
“from, in”, pĜivlastĖovací
pocentuelnČ)
zájm.
Ústní zkoušení
Slovíþka: místnosti
- slovní spojení
x obrázkové
v domČ, mČsto, vesnice,
- vyprávČní “Náš
materiály,
hl. mČsto, zemČ, vybrané
doplĖování do dĤm”
kontinenty a státy
Test
obrázku,
Hláskování: slovní
- doplĖování
x doplĖování
slovesa být
zásoba
Školní vzdČlávací program

Výslovnost: slovíþka,
mČsta a státy
Kulturní souvislosti:
ZemČ, kde se mluví
anglicky
(co mají spoleþného, co
je rozdílného?)

Žák
¾ vyslovuje a þte
foneticky správnČ texty
pĜimČĜeného obsahu.
¾ rozumí jednoduchému
textu popisující pokoj,
oblíbenou hraþku.
¾ dokáže jednoduše
popsat svou oblíbenou
hraþku a dokáže se na
oblíbenou hraþku zeptat
svého kamaráda.
¾ rozumí a používá
základní slovesa (dle
slovní zásoby uþebnice,
þi dle potĜeby) a umí je
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Moje
oblíbená
hraþka

Poslech a þtení: krátký
pĜíbČh
(blíží se autentickému
textu)

Kompetence
Žák se uþí mluvit k uþení
- jak používat
sám o sobČ a
pĜenést do tĜídy dvojjazyþný
þást sebe (svou slovník
oblíbenou
Kompetence
hraþku) Uþí se
obþanská
tolerovat a
- respektuje
poslouchat
svou zem a váží
ostatní
- sebehodnocení si ji
i objektivní
hodnocení
ostatních

- mĤj dĤm/byt, moje oblíbená hráþka
ěeþ. doved:– moje
oblíbena hraþka

EGS – co máme

Psaní: My house, my

OSV
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Kde je…? - dialog
Je pod stolem.

chybČjících
písmenek
x opakování
podle modelu,
x písniþka

x Žákovo
sebeohodnoce
ní a kontrola
pokroku.
Ohodnocení
x -“Show and
ostatními
tell”
žáky.
(ukaž a povČz)
x Kontrola
x dialog- jaká
pokroku
je tvoje
oblíbená hraþka x Hodnocení
uþitelem:
x Schovávání
pĜedmČtu, a
x - slovní
jejich hledání.
ohodnocení
x Ústní
zkoušení

x formou
komiksu

Školní vzdČlávací program

použít v pĜítomném þase
prostém, v oznamovací
vČtČ.
¾ dokáže Ĝíci pár
jednoduchých vČt
popisujících jeho/jí pokoj
s použitím vazby there
is/are.
¾ chápe, že ýeská
republika se v mnoha
vČcech liší od Velké
Británie.
¾ žák zná znaky
transkripce výslovnosti

spoleþného a co
je rozdílného v
ýR a VB

Popiš mČ!
Žák
¾ vyplní své osobní údaje (Describe
me!)
do jednoduchého
formuláĜe napĜ. žádosti o
pas (jméno, datum
narození, výšku, barvu
oþí a vlasĤ, národnost,
státní pĜísluš.).
¾ vyslovuje a þte
foneticky správnČ texty
pĜimČĜeného obsahu.
¾ rozumí jednoduchému
textu popisující vzhled
þlovČka.

OSV – umČní
naslouchat,
poznávání sebe i
ostatních
- dobré vztahy
ve tĜídČ napĜ. pĜi
hĜe
- sebehodnocení
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room
Mluvnice: pĜítomný þas
prostý (oznamovací), þlen
(a/an, the), pĜedložky (on,
in, next to, under), vazba
there is/are (oznamovací),
Táz. zájm. KDE (where)
Slovíþka: hraþky,
nábytek, oblíbené vČci,
profese (zákadní),
dopravní prostĜedky
Hláskování:slovíþka
Výslovnost: slovní
spojení,
Kulturní souvislosti:
Pár rozdílĤ mezi ýR a VB
Kompetence
k uþení
- jak používat
dvojjazyþný
slovník
kompetence
komunikativní
(antonyma)
kompetence
sociální,
personální a
obþanské
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Poslech a þtení: krátký
pĜíbČh
(blíží se autentickému
textu)
- O mém nejlepším
kamarádovi
Psaní: O mém nejlepším
kamarádovi
pozdrav z prázdnin
ěeþové dovednosti: O
mém nejlepším
kamarádovi - vyprávČní

x formou
komiksu
x kontrola
porozumČní
(najdČte v textu
a odpovČzte na
otázky)
x popis
fotografie
(malĤvky)
x módní
pĜehlídka

Školní vzdČlávací program

Žákovo
sebeohodnocení
a kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
-ústní zkoušení

¾ vyhledá v textu
potĜebné informace a
odpoví na otázku.
¾ zná znaky transkripce
výslovnosti a dokáže
odhadnout transkripci
vysloveného slova.
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- dodržování
pravidle pĜi hĜe
- pomáhání
ostatním
- hodnocení
sebe i ostatních
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Mluvnice: have got, have
not got (+ zkrácené
formy)
- testování
Slovíþka: þásti obliþeje,
typy vlasĤ, postav,
oblékání, pĜídavný jména x najdi slovíþka
popisující vzhled
ve slovníku
(tvoĜení antonym
x Hra - najdi ve
tĜidČ nČkoho
kdo má…
(pohyb po tĜídČ)
xpísniþka „If
you’re happy“
xvyber správné
slovo
Hláskování: slovíþka
xdiktování
xodhadování
transkripce
Výslovnost: /i/ +
x opakování
procviþování transkripce
podle modelu,
- tvorba „jazz chants“
rytmické
- Kulturní souvislosti:
pĜeĜíkávání

Školní vzdČlávací program

VzdČlávací obsah vyuþovacího Anglický jazyk
2.období – 5. roþník
Oþekávané výstupy podle RVP – 2. období
RECEPTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
žák
x rozumí známým slovĤm a jednoduchém vČtám se vztahem k osvojovaným tématĤm
x sestaví gramaticky a formálnČ správnČ jednoduché písemné sdČlení, krátký text a odpovČć na sdČlení
x vyplní své základní údaje do formuláĜĤ
x þte nahlas, plynule a foneticky správnČ jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
x vyhledá v jednoduchém textu potĜebnou informaci a vytvoĜí odpovČć na otázku
x používá dvojjazyþný slovník
PRODUKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
žák
x sestaví gramaticky a formálnČ správnČ jednoduché písemné sdČlení, krátký text a odpovČć na sdČlení;
vyplní své základní údaje do formuláĜĤ
x reprodukuje ústnČ i písemnČ obsah pĜimČĜenČ obtížného textu a jednoduché konverzace
x obmČĖuje krátké texty se zachováním smyslu textu
INTERAKTIVNÍ ěEýOVÉ DOVEDNOSTI
žák
x aktivnČ se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlouþí se s dospČlým i kamarádem, poskytne
požadovanou informaci
Použíté zkratky:
EGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
OSV – Osobní a socilání výchova
MEV – Mediální výchova

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Školní výstupy

Téma

Žák
¾ se pĜedstaví a vyplní
informace o sobČ do
formuláĜe (jméno,bydlištČ,
datum narození)
¾ pĜevypráví jednoduchý
pĜíbČh vlastními slovy.
¾ dokáže v jednoduchém
textu vyhledat potĜebnou
informaci.
¾ rozvine svou fantazii pĜi
jednoduchém popisu svého
imaginativního monstra
(monster pet)
¾
¾ þte nahlas, plynule a
foneticky správnČ
jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu.
¾ zná znaky transkripce
výslovnosti a dokáže
odhadnout pĜepis známých
vyslovených slov
¾ spolupracuje aktivnČ
s ostatními ve skupinČ
nebo ve dvojicích

Kompetence
sociální a
personální
- dobré vztahy
(Animals,
EVO - zvíĜata a v týmu, pomoc
nature and
a spolupráce
pĜíroda kolem
weather)
nás
Kompetence k
uþení
OSVprojektové
rozvoj
uþení,
pĜedstavivosti
- sebehodnocení kooperace
- zásady dialogu v týmu
Komunikativní
kompetence
- vyplnČní
formuláĜe, dialog
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ZvíĜata,
pĜíroda a
poþasí

MezipĜedmČtové Klíþové
vztahy
kompetence
a prĤĜezová
témata

ýJS
(Projekt o
zvíĜatech)

Uþivo

NČkteré
doporuþené
metody a formy
práce

Evaluace
Testování

REVISION
Poslech a þtení: krátký
pĜíbČh
PĜíroda kolem nás

x kontrola
porozumČní
- odpovČdČt na
otázky,
pĜevyprávČt
pĜíbČh vlastními
slovy
vyprávČní
x pĜevyprávČt
pĜíbČh vlastními
slovy
x dialog
x popis
imaginativního
zvíĜete
-interaktivní

Žákovo
sebehodnoc
ení a
kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními
žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
Ústní
zkoušení

ěeþ. doved: „My pet“

„Ptej se a hádej“
Psaní: „A monster pet“
PĜíroda kolem nás
Dopis z prázdnin
Mluvnice: have got
(otázka)
sloveso být (to be)vs.
sloveso mít (to have got)
Slovíþka: zvíĜata (pets),
vybrané þásti lidského i
zvíĜecího tČla, pĜíroda
kolem nás, poþasí a roþní
období

Pravopis: slovíþka
Kulturní souvislosti:
„Pets in Britain“,
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Testování
- vyber
vhodné
sloveso (to be
nebo to have)
x tleskací hra
x písniþka „head - popiš
and shoulders“ obrázek
(þásti tČla
x písniþka „pet
zvíĜete)
song“
xodhadování
transkripce

Školní vzdČlávací program

OSV – práce ve
skupinách
tolerance a
spolupráce

Žák
¾ popíše souvisle pár
vČtami svĤj den použitím
pĜítomného þasu prostého.
- dokáže hovoĜit o svých
schopnostech a zeptat se
na nČ i kamaráda.
¾ umí se slušnČ zeptat na
þas a správnČ reagovat na
otázku „kolik je hodin?“
¾ rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
textĤ na internetu
s použitím internetového
nebo PC slovníku.
¾ þte nahlas, plynule a
foneticky správnČ
jednoduché texty
obsahující známou slovní
zásobu
¾ spolupracuje aktivnČ
s ostatními ve skupinČ
nebo ve dvojicích, chápe
principy spolupráce a
toleruje tvĤrþí názory a
nápady ostatních ve
skupinČ

Moje
koníþky a
volný þas

Žák

Nákup jídla OSV

¾ pĜevypráví jednoduchý
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(my
hobbies
and free
time
activites)

MEV –
internetové
interaktivní hry a
pĜíbČhy
Práce na
internetu

Kompetence
sociální a
personální
- skupinová
práce
Komunikativní
a pracovní
- používání
internetu
- pantomima

Poslech a þtení: krátký
pĜíbČh (komiks)
- Populární sporty
ýtení:
- Interaktivní internetové
pĜíbČhy pro dČti doplnČné
obrázky
ěeþové dovednosti
„Co umíš?“
Jaký je tvĤj oblíbený sport
„Kolik je hodin?“
Psaní: „MĤj den“
Mluvnice: modální sloveso
„can“ (otázka, zápor a
krátká odpovČć), urþitý þlen
„the“ s hudebními nástroji,
þas
Slovíþka: hudební nástroje,
oblíbené sporty, nČkteré
koníþky, dny v týdnu, þas,
Výslovnost: slovní spojení
(navazování slov)

x kontrola
porozumČní pravdivé,
nepravdivé vČty
x shrnutí, odpovČć
na otázku k textu
x porozumČní
obsahu a
smyslu
x dialogy
x hra na role
(roleplay)
x krátký popis
- dokonþení vČt
x pantomimické
hry (miming)

x Žákovo
sebeohodn
ocení a
kontrola
pokroku.
“PLAKÁT- co
jsem se
nauþil”
Ohodnocení
ostatními
žáky
x Hodnoc.
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
- ohodnocení
známkou
x Ústní

x kĜížovky
zkoušení
x scrabble
x Testování
x slovník PC nebo
i-net
dvojjazyþný
x papírové hodiny
x jazz chants

Kulturní souvislosti:
Populární sporty ve svČtČ

rozvoj

Kompetence
sociální a
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Poslech a þtení:
krátký pĜíbČh, komiks

xpĜevyprávČt
obsah vlastními

Školní vzdČlávací program

Žákovo
sebeohodno

pĜíbČh vlastními slovy a
dokáže v jednoduchém textu (Shopping
vyhledat potĜebnou informaci. for food)
Rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
textĤ
¾ þte nahlas, plynule a
foneticky správnČ jednoduché
texty obsahující známou
slovní zásobu.
¾ rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických
textĤ na internetu s použitím
internetového nebo PC
slovníku. Orientuje se vybrané
internetové stránce (s
použitím slovníku).
¾ pracuje samostatnČ ve
dvojících, používají pracovní
list s instrukcemi.
¾ - dokáže popsat svou
okamžitou þinnost použitím
pĜítomného þasu
prĤbČhového.
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dovedností pro
spolupráce,
uvČdomování si
hodnot
spolupráce,
porozumČní
druhým,
komunikace,
kreativita
- sebehodnocení
a sebepoznání
MEV –
používání
internetových
slovníkĤ,
orientace na
vybrané
„anglické“
internetové
stránce

personální
práce ve
skupinČ
Kompetence
k uþení
- práce ve
skupinČ,
vyhledávání
informací
- Ĝazení kartiþek
(uþení
slovosledu a
grmatických
jevĤ)
Kompetence
k Ĝešení
problémĤ
- jak zvládnout
práci na PC a na
internetu

Oficiální Disney i-netová
stránka – orientace
v interaktivní mapČ stránky
a v jednotlivých aktivitách,
které stránka nabízí,
porozumČní s použitím i-net
slovníku
(„Disney official web
page“
http://disney.go.com/home/t
oday/index.html)
ěeþové dovednosti:
Do you like..?
Co jíš obvykle každý den?
„V obchodČ s potravinami“
Psaní: MĤj jídelníþek
snídaĖové menu v
restauraci
Mluvnice: pĜítomný þas
prĤbČhový (oznam.vČta),
pĜítomný þas prostý -zápor
(“don’t“ I like, I don’t like),
optázka (do you like?) a
krátké odpovČdi (Yes, I do,
No, I don’t)
Kompetence
komunikativní Slovíþka: jídlo a pití,
- používání PC vyslovení názoru (I like,
- scéky a dialogy love, hate), výrazy potĜebné
k orientaci na web. stránce
(obchod
Kulturní souvislosti:
s potravinami)
Tradiþní anglická snídanČ.

108

slovy
xpráce ve
dvojicích,
skupinový
projekt „About
Disney“

xpĜedem
pĜipravený
dialog
xscénka
xinteraktivní PC
cviþení a aktivity
procviþující
gramatiku
xtvoĜení otázek a
záporĤ z kartiþek
se slovy

Školní vzdČlávací program

cení a
kontrola
pokroku.
Ohodnocení
ostatními
žáky.
Hodnocení
uþitelem:
- slovní
ohodnocení
Ústní
zkoušení

