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Doplňující materiály

1. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA
Úvodní hodina - rozřazovací test

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

viz. ŠVP

2

Lead in
- Introduction
- Group activities
- Get to know everyone

2

Unit 1
-

8

Unit 2
Unit 3
-

Unit 4
-

Crime
The media – TV, magazine, talk show
Problems at home and school – Repair,
untidy, in a bad mood.
Global problems – Hurricane, war, strike
8
Have/had/had – Have breakfast, have
time, have a swim
Go/went/gone – Go away, go shopping,
go home
Do/did/done – Do an exercise, do your
best, do the washing
Make/made/made – Make coffee, make a
mistake, make a noise
8
Come/came/come – Come in, come from,
come back.
Christmas holidays – Talk about
Christmas around the world, traditional
celebrations etc.
New Year – Holidays and learn about
calendar, days, months and years.
8
Take/took/taken – Také the bus, take a
photo, také an exam.
Bring/brought/brought
Get/got/got
Phrasel verbs – get up, put on, turn down

POZN.
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2. pololetí
TEMATICKÝ CELEK, TÉMA
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
-

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

8
Everyday things
Talking – Say, tell, ask
Moving – Walk, drive, fly
Talking about language – Noun, verb,
plural.
8
Easter – Traditions and cultural
differences
Conjunctions and connecting words –
Because, only, before
Days, months, seasons
Time words – Next year, often, once a
week
8
Places – Middle, front, abroad
Manner – Fast, loud, the right way.
Common uncountable nouns – Money,
bread, infromation
Revision
8
Project – Film review presentation.

Revision of the year.

4

Zásady hodnocení:
Studenti budou hodnoceni za mluvený i písemný projev:
Písemný
- malé testy (pětiminutovky, desetiminutovky) budou probíhat častěji a mohou být i
nehlášené
- velké testy (na konci každé probrané lekce) budou asi jednou měsíčně, vždy hlášené
(avizované na Škole on line).
- domácí úkoly
Mluvený
- aktivita v hodině, spolupráce se spolužáky na skupinové práci, schopnost reagovat na
dotaz, případně prezentace na zadané téma
Hodnocení, se kterým nebudou studenti spokojení, si mohou opravit. Záleží to však hodně na
jejich aktivitě, snaze a domluvě s pedagogem, možnost opravy není automatická. Dobrovolné
práce nad rámec základních požadavků (prezentace, zvláštní DÚ atd.) je možné řešit
s pedagogem individuálně v průběhu školního roku, ne však těsně před uzávěrkou hodnocení
pololetí či konce školního roku.

