
Anglický jazyk - 1. ročník – GREEN (K. Laubová, V. Tvrdíková)

Měsíc Probraná látka
Sebe-

hodnocení 

Hodnocení 

učitele

Rozumím základním pokynům ve třídě.

Zeptám se na jméno a odpovím.

Vyjádřím jak se mám.

Zeptám se kamaráda, jak se má.

Umím pozdravit při příchodu a odchodu.

Počítám do 12.

Umím slovesa walk, hop, jump, swim, clap.

aktivně používám slova PLEASE a THANK YOU.

Používám vazbu Let´s(sloveso)!

Tvořím otázku Can you (sloveso)?

Odpovím Yes, I can. No, I can´t.

Znám 6 základních barev.

Používám light, dark - barva.

Zeptám se, jaká je to barva.

Výjádřím jakou barvu mám rád - I like...

Používám větu   .... is my favourite.

Používám slovní zásobu v oblasti školní pomůcky.

Umím základní zásobu z oblasti CHRISTMAS.

Znám 10 školních pomůcek.

Zeptám se What is it? 

Zeptám se What are they?

Tvořím větu It´s a.....

Tvořím větu They are  ......

Umím text vánoční písně.

Znám 10 slovíček z oblasti dětské hřiště.

Používám otázke Where is....?

Odpovím The ......... is  (předložka) .......

Znám předložky in, on, under, by.

Pasivně umím slovíčka cut, out, stick, watch, hide, seek, listen, number, 

listen, say

Pojmenuji části lidského těla.

Znám osobní zájmena I, he, she, it.

Používám vazbu I have got...

Používám vazbu He, she, it has got....

Znám 10 slovíček z oblasti jídlo.

Používám 3. osobu u slovesa -s.

Používám zápor doesn´t ve 3. osobě.

 Znám 10 safari zvířat.

Rozlišuji člen a/ an.

Popíši zvíře It is..., It has got....

Používám popisná přídavná jména.

Znám 10 příbuzenských vztahů.

Používám sloveso want to.... v 1. a 3. osobě.

Zaměňuji podstatná jména se zájmeny.
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Umím 10 slovíček z oblasti oblečení. 
Zeptám se What are you wearing?
Odpovím na otázku What are you wearing?

Odpovím I am wearing....

ČERVEN
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