TEMATICKÝ PLÁN 2018/2019
Anglický jazyk - 3. ročník (Mgr. Klára Havránková)
Měsíc

Sebehodnocení

Probraná látka
Umím správně pozdravit,použít základní zdvořilostní fráze a představit se (jméno,
věk, bydliště).

ZÁŘÍ

Umím říci, jaké je mé oblíbené zvíře, hračka, barva a den v týdnu.
Umím vyjmenovat dny v týdnu.
Počítám do 30.
Naučil/a jsem se jména postav z nové knihy
Znám obsah příběhu na str. 4-5 v učebnici.

ŘÍJEN

Používám věty "How old is she/he? She/He is….?
S kamarády ze třídy jsem vytvořil/a velký metr.
Umím říci, jak jsem vysoký/á
Mám hotovou celou lekci 1 v Aktivity book

Znám slovíčka z oblasti dům a nábytek.
Naučil/a jsem se předložky místa (in, on, under) a umím je používat v oznamovací
LISTOPAD větě a otázce.
Znám obsah příběhu na str. 12-13 v učebnici.
Nakreslil/a jsem svůj pokojík a umím ho popsat (vazba na It´s got)
Mám hotovou celou lekci 2 v Aktivity book
PROSINEC

Naučil/a jsem se text vánoční hry
Umím vybraná slovíčka z oblasti "Toys".
Znám slovíčka z oblasti Christmas.
Zopakoval/a jsem si vazbu "I´ve got, She/he´s got"

LEDEN

Znám obsah příběhu v učebnici na str. 20-21.
Umím slovíčka z oblasti dopravní prostředky.
Na počítači jsem vytvořil/a prezentaci "Me and my world"
Mám hotovou celou lekci 3 v Activity book

ÚNOR

Umím slovíčka z oblasti "wild animals".
Umím vybraná slovesa pohybu
Používám vazbu "It can/can´t… Can it…?"
Umím popsat části těla zvířat
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Hodnocení
učitele

Nakreslil/a jsem obrázek svého oblíbeného zvířete a popsal/a ho
Mám hotovou lekci 4 v Activity book.
BŘEZEN

Umím slovíčka z oblasti "At the shop"
Znám obsah příběhu na str. 38-39 v učebnici.
Aktivně používám věty Can I have…please?" "Here you are / No, sorry…"
Odpovím na otázku What can you hear?
Spočítám mince a rozhodnu, co děti mohou koupit "Can she/he buy?" "How
much…?"

DUBEN

S kamarády ze třídy jsem si zahrála na obchod
Mám hotovou celou lekci 5 v Activity book.
Umím vybraná slovíčka z oblasti "Lunchtime".
Používám věty "Do you like…?" "What´s your favorite…?" "Do you want…?"
Znám obsah příběhu na str. 46-47 v učebnici.

KVĚTEN

Vytvořil/a jsem "food collage", všechny potraviny umím pojmenovat.
Na počítači jsem vytvořil/a prezentaci "My favorite food"
Znám tradiční národní jídla.
Mám hotovou celou lekci 6 v Activity book.
Umím slovní zásobu z oblasti "Pocity"

ČERVEN

Tvořím otázku "Are you…?" a odpovím na ni "I´m…, I feel…."
Znám obsah příběhu na str. 56-57 v učebnici.

2/2

