CO MÁ ŽÁK UMĚT? CO JE ZÁKLAD UČIVA?

3. třída

ANGLICKÝ JAZYK – 1. stupeň

- umí vše za období 1. a 2. ročník

Pomůcka pro žáky, zákonné zástupce a učitele (zpracováno v souladu se
Školním vzdělávacím programem ZŠ a MŠ Strážek, od 1.9.2016)

- zopakuje a použije slova a slovní spojení probíraných témat- pozdravy,
představení, škola, hračky, lidské tělo, rodina, zvířata, barvy, oblečení,
nákupy, svátky, rodina

2. třída
- umí vše za období 1. ročníku
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal – představí sebe a členy rodiny, počítá do dvanácti, určí celé
hodiny a uvede věk, vyjádří pocity, pojmenuje části lidského těla,
pojmenuje běžné ovoce a zeleninu, pojmenuje a určí barvy, pojmenuje
domácí zvířata, pojmenuje hračky, pojmenuje dopravní prostředky,
pojmenuje hudební nástroje, pojmenuje oblíbené hry, pojmenuje vánoční
předměty a zazpívá koledy, pojmenuje nadpřirozené bytosti
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálněpozdraví, rozloučí se, vyjádří souhlas a nesouhlas, poprosí, poděkuje

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálněrozumí jednoduchým pokynům a otázkám a reaguje na ně
- přiřadí mluvenou a psanou podobu slova, slovního spojení
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má
k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchých mluvených textů
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohyčasování sloves-přítomný čas prostý, vazba there is, there are, zápor,
přivlastňovací zájmena, protiklady, členy, číslovky

4. třída

5. třída

- umí vše za období 1. – 3. ročník

- umí vše za období 1. - 4. ročník

- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat

- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a
zřetelně a týkají se osvojovaných témat

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života – přítomný čas prostý a průběhový, zápor, zájmena,
číslovky, předložky

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života – sloveso „to be“, „to have got“, „can“, časování
sloves – přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas, budoucí čas,
předložky, přivlastňovací zájmena, neurčitá zájmena, příslovce četnosti,
because

- vyplní osobní údaje do formuláře – dotazník, formulář
-zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu
a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu – rozumí jednoduchým
poslechovým textům
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat –
rodina, škola, volný čas, jídlo, příroda, počasí, roční období, země, zvířata,
domov, hodiny, dny v týdnu, měsíce
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům – práce s textem
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života

- vyplní osobní údaje do formuláře
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu
a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu – osvojení a užití základní
slovní zásoby
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných tématzvířata, média, škola, hodiny, kalendář, sport, volný čas, rodina
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času – otázky a odpovědi
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům – práce s textem
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života

