TEMATICKÝ PLÁN 2018/2019
Anglický jazyk - 1. ročník – ORANGE (Mgr. Vlasta Tvrdíková)
Měsíc

Probraná látka
Rozumím základním pokynům ve třídě.
Zeptám se na jméno a odpovím.

ZÁŘÍ

Zeptám se na jméno 3. osoby What´s her/his name? a odpovím na ni.
Používám otázku How old are you? a odpovím na ni.
Počítám do 20.
Umím pozdravit při příchodu a odchodu.
Aktivně používám slovesa speak, read, count, listen, write.
Reaguji na pokyny ve třídě.

ŘIJEN

Popisuji co právě dělám.
Tvořím otázku Can you (sloveso)? a odpovím na ni.
Tvořím otázku Have you got a odpovím na ni.
Znám 6 základních barev a různé tvary.
Používám light, dark - barva.

LISTOPAD

Zeptám se, jaká je to barva.
Výjádřím jakou barvu mám rád - I like...
Používám větu .... is my favourite.
Popisuji barvy a tvary na oblečení.
Umím základní zásobu z oblasti CHRISTMAS.
Umím 10 slovíček z oblasti můj dům.

PROSINEC Používám vazbu There is..., There are....
Popisuji místnosti v domě, používám barvy, tvray, počet, předložky.
Umím text vánoční písně.
Umím 10 slovíček z oblasti doprava.
LEDEN

Používám 2. stupeň přídavných jmen faster, slower, bigger, smaller.
Porovnávám dopravní prostředky.
Pojmenuji části lidského těla.
Používám tvar množného čísla tongues, ears, eyes, noses, fingers.

ÚNOR

Tvořím otázku Can you (sloveso)? a odpovím na ni.
Používám can se smyslovými slovesy I can hear it...
Používám zápor I can´t....
Používám zápor I haven´t got....

BŘEZEN

Umím dny v týdnu.
Umím názvy denních jídel.
Používám otázku Can I have...?
Používám vazbu Let´s have...

DUBEN

Znám 11 slovíček divokých zvířat.
Používám ukazovací zájmena THIS/ THAT, THESE/THOSE.

Sebehodnocení

Hodnocení
učitele

Popíši divoké zvíře.
KVĚTEN

Znám 10 slovíček z oblasti zaměstnání.
Odpovím na otázku What do you want to be?
Odpovím na otázku What does she/he want to be?
Používám - s ve 3. osobě čísla jednotného.

ČERVEN

Umím 10 slovíček z oblasti oblečení.
Řeknu, jaké je venku počasí.
Používám slovesa put on, take off.

