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Žák   

• čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu  

Kultura ve Velké Británii – příslovce četnosti, 
tvoření příslovcí a postavení ve větě. 

MEGS 1/4 - život dětí v jiných zemích 

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

Rodina, rodinné vztahy, rodokmen – minulý čas 
prostý (opakování) 

OSV 6/1 - péče o dobré vztahy 

• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci 

Zábava,  sport, volný čas – přítomný čas prostý 
a průběhový, like + ing, going to (opakování). 

 

• odvodí pravděpodobný význam nových slov 
z kontextu textu 

Zítřejší svět – budoucí čas pomocí will, vyjádření 
nabídky a rozhodnutí  Cestování – cestovní 
kancelář, rozhovor. 

 

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

Detektivní příběh, filmová recenze. OSV 4/6 - cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity 

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

Co se stalo? – minulý čas průběhový. MeV 1/5 - chápání podstaty med. sdělení, 
objasňování cílů a pravidel 

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

Londýn –  předložky místa a směru, členy určité 
a neurčité, plánovaná budoucnost. 

 

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného 
textu, promluvy i konverzace 

Velký požár Londýna.  

• vyžádá jednoduchou informaci Jak se dostanu . . . . .? – žádost o informaci.  

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných Rozhodnutí a odmítnutí návrhu – setkání OSV 7/7 - efektivní strategie, asertivní komunikace  
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každodenních situacích a plánování programu (předpřítomný čas). 

• seznamuje se Britskými reáliemi Londýn – seznámení s reáliemi. MEGS 1/3 - naši sousedé v Evropě 

 


