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6.ročník

7. ročník

- umí vše za období 1. – 5. ročník

- umí vše za období 1.- 6. ročník

- rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou – li
pronášeny pomalu a zřetelně - vyslovuje anglické hlásky, procvičuje
abecedu, upevňuje správnou výslovnost

- rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou – li
pronášeny pomalu a zřetelně - vyslovuje anglické hlásky, procvičuje
anglickou abecedu, intonuje a používá správný přízvuk

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelné promluvy či konverzace, který se
týká osvojovaných témat – popíše činnost na obrázku, povídá o svátcích

- vyhledává požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech – používá abecední slovník učebnice a
dvojjazyčný slovník

- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních a neformálních situacích – zeptá se na směr, cenu, pozdraví a
reaguje na pozdravy, vyjádří své žádosti a potřeby, odpoví na dopis
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze
svého každodenního života- vypráví o činnostech ve škole, představí se,
vypráví o svém oblíbeném sportu
-vyhledá požadované informace
autentických materiálech

v jednoduchých

každodenních

-rozumí jednoduchým a krátkým textům, vyhledá v nich požadované
informace
- vyplní základní údaje osobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- reaguje na jednoduché písemné sdělení – napíše dopis, ovládá pravopis
slov osvojené slovní zásoby
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat – správně užívá modální
slovesa, vyjádří počet, užívá správné tvary minulého a předpřítomného
času, tvoří příslovce
- vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze
svého každodenního života
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích - nehoda, převypráví příběhy a
pohádky, zeptá se na příčiny událostí
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, která se týká osvojovaných témat
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8. třída

9. třída

-umí vše za období 1. – 7. ročník

-umí vše za období 1. – 8. ročník

- rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou – li
pronášeny pomalu a zřetelně - vyslovuje anglické hlásky, procvičuje
anglickou abecedu, intonuje a používá správný přízvuk

- rozumí informacím v jednotlivých poslechových textech, jsou – li
pronášeny pomalu a zřetelně - vyslovuje anglické hlásky, procvičuje
anglickou abecedu, intonuje a používá správný přízvuk

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, která se týká osvojovaných témat

-reaguje na jednoduché písemné sdělení

-zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních
i neformálních situacích
- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších tématech
- vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze
svého každodenního života
-vyhledá požadované informace
autentických materiálech

v jednoduchých

každodenních

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace

-napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované
informace
-vyhledá požadované informace
autentických materiálech

v jednoduchých

každodenních

-vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého
každodenního života

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat

- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích

- reaguje na jednoduché písemné sdělení

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, která se týká osvojovaných témat

