TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

ANGLICKÝ JAZYK 6. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák

UČIVO

POZNÁMKY

• plynule čte nahlas a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu

Osobní údaje, barvy, oblečení, čísla, otázky
v přítomných časech.

MuV 4/5 - význam užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumívání

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích
a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy,
fráze a odpovědi na otázky

Můj rok – co dělám pravidelně přítomný čas prostý
a průběhový řadové číslovky datum, měsíce.

OSV 4/3 - dobrá organizace času

• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci

Nákupy potravin Recept - poslech rozhlasového
pořadu.

• odvodí pravděpodobný význam nových slov
z kontextu textu

Britské ostrovy, 2. a 3. stupeň příd. jmen,
přirovnání, USA – základní informace.

• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci
nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovník

Fyzický popis zvířat - have/has got.Péče o zvířata.

• sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole a probíranými tematickými
okruhy .

Potraviny – denní jídla členy, určování množství,
počitatelná a nepoč. pod. jména.

• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty

Nemoc, návštěva lékaře minulý čas, pravidelná
a nepravidelná slovesa.

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného
textu, promluvy i konverzace

Omluvný dopis pro učitele, jednoduchý recept,
přání k Valentýnovi.

• vyžádá jednoduchou informaci

Rozhovor s doktorem – přivítání, představování,
poděkování, rozloučení.

MEGS 2/7 - život Evropanů a styl života
v evropských rodinách

MEGS 1/3 - naši sousedé v Evropě

TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

ANGLICKÝ JAZYK 6. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích

UČIVO

POZNÁMKY

V restauraci, v obchodě s oblečením – pozdrav,
poděkování, reakce na poděkování.

OSV 7/6 - komunikace v různých situacích

Založení jazykového portfolia.

OSV 3/3 - stanovení osobních cílů a kroků k jejich
dosažení

