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V
Výýssttuuppyy
Poslech: žák
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu





Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření: žák



CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici
vizuální oporu)
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování



Mluvení: žák
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů




získá základní slovní
zásobu v daných
oblastech
rozumí jednoduchým
pokynům při práci ve
třídě
rozumí jednoduchým
krátkým textům
z běžného života,
zejména má-li k dispozici
vizuální oporu
prezentuje jednoduché
básničky a písně
řeší jednoduché situace
související s vedením i
ukončením rozhovoru
umí vyjádřit souhlas a
nesouhlas v konkrétních
situacích
odpovídá na jednoduché
otázky týkající sebe jeho,
rodiny, školy, volného
času a dalších
osvojovaných témat a
podobné otázky
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rozvrh hodin,
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat a podobné otázky pokládá
Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření: žák
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché
otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
Čtení s porozuměním: žák









CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření:
žák
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických

okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
Psaní: žák

čte nahlas plynule a
foneticky správně
jednoduché texty
čte potichu
s porozuměním krátké
texty se známými
jazykovými prostředky
umí získat základní
místní a časové údaje a
další informace
přiřadí jednoduchou
mluvenou a psanou
podobu téhož slova či
slovního spojení
umí používat rejstřík i
abecední slovník
učebnice
píše slova a krátké věty
na základě textové a
vizuální předlohy
komunikuje pravdivě
s porozuměním pro
potřeby druhých,
přiměřeně situaci (EV)
zapojí se do
jednoduchých rozhovorů










škola
Čas
Přítomný čas
prostý, volný
čas
Můj dům
Vazba there
is.. there
are..
Popis města,
kde žiji,
rozhovor na
ulici
Lidé
Přít.čas
průběhový,
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CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
Očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření: žák
- je seznámen s grafickou podobou CJ

Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Realizace PT v předmětu


Název PT
Osobnostní a sociální
výchova: osobnostní rozvoj



Tématický okruh
sebepoznání a sebepojetí

Anglický jazyk


Námět
Představování, vyplnění
osobních údajů, dopis

5. ročník


Forma a poznámka
dopis, rozhovory



Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech



Objevujeme Evropu a svět






English speaking countries
Culture and traditions
London, the UK capital



rozhovory, texty, obrázky



Mediální výchova



Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení



Srovnávání kultur a tradic
zemí – Vánoce, Velikonoce,
státní svátky



diskuse, dramatizace

