Příloha Školního vzdělávacího programu

STANDARDY
ANGLICKÝ JAZYK

Vzdělávací obor: Anglický jazyk
Ročník: 5
Tematický okruh

Očekávaný výstup RVP ZV

Indikátor

Receptivní řečové dovednosti –
čtení s porozuměním

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám
se vztahem k osvojovaným tématům.

1. V jednoduchých textech vyhledá požadované
informace.
2. Rozumí krátkým pokynům v učebnici.

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrazové a
poslechové materiály) a využívá je při své práci.

1. V jednoduchých textech s vizuální oporou porozumí
hlavní myšlence.

Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou
informaci a vytvoří odpověď na otázku.

1. V jednoduchých textech vyhledá požadované
informace.

2. Vyhledá informace k jednoduchému tématu
v časopise nebo na webové stránce a tyto informace
využije.

2. Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu.
Receptivní řečové dovednosti –
poslech s porozuměním

Rozumí známým slovům a jednoduchým větám
se vztahem k osvojovaným tématům.

1. Rozumí známým slovům a základním větám, které se
vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším
známým tématům, v projevu, který je pronášen
pomalu a zřetelně.
2. Rozumí jednoduchým číselným údajům.

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých
autentických materiálů (časopisy, obrazové a
poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek,
které se vztahují k rodině, škole, volnému času a
dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen
pomalu a zřetelně.

Produktivní řečové dovednosti –
psaní

Sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do
formulářů.

1. Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální
dopis kamarádovi.
2. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduchou
odpověď na sdělení.
3. Vyplní osobní údaje ve formuláři.

Reprodukuje písemně obsah přiměřeně obtížného
textu a jednoduché konverzace

1. Písemně převypráví jednoduchý obsah textu s pomocí
obrázku nebo osnovy.
2. Shrne písemně jednoduchý obsah krátké slyšené
konverzace.

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu
textu.

Svými slovy vyjádří smysl textu.

