
Angličtina pro žáky 5. třídy

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu a samostatnou práci v hodině. Plán studia je rozvržen na 10 měsíců. 

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají žáci, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA

1. Nazdárek 1 Pozdravy bye, hi, good morning,... How are you? Fine, thanks. otázky a odpovědi

2 Přivítání see you What's your name? Nice to see you.

3 Seznámení name

4 Opakování

2. Ve škole 1 Ve třídě boy, picture, board,… What's in your bag? rozkazovací způsob

2 V tašce phone, umbrella, glasses… Sit down. Stand up.,…

3 Pokyny od učitele sit, stand…

4 Opakování

3. Jaký jsem? 1 Čísla phone number… What's your phone number? hláskování

2 Hláskování - Abeceda spell, word… How do you spell your name? like

3 Co mám rád? people, children,… What does it mean?

4 Opakování

4. Rodina 1 Odkud jsem? January, February… What's this month? ukazovací zájmena

2 Členové rodiny uncle, aunt, cousin,... Where do you come form?

3 Kamarádi  Mr,Mrs, Ms

4 Opakování

5. Oblíbený den 1 Můj týden Monday, Tuesday… It's Monday. řadové číslovky

2 Oblíbenné činnosti listen to music, watch TV,… Excuse me.

3 Slavíme! Christmas, Easter,…

4 Opakování

6. Zvířata 1 Domácí mazlíčci hamster, guinea pig,… What dooes it like? věty se slovesem "like" ve 3. osobě

2 V ZOO girrafe,  hippo, elephant,… Where does it live?

3 V lese spider, bird, bear,…

4 Opakování

7. Učíme se 1 Školní den class, lesson, subject,… What is your favourite subject? aktivity a části dne

2 Předměty ve škole Maths, Biology, History,… What time do you wake up?

3 Běžné denní aktivity wake up, have a shower,…

4 Opakování

8. Ve městě a okolí 1 Krajina - hory, řeky, moře mountain, river, sea,… What can you see in the picture? předložky

2 Státy - přídavná jména  a počasí (It's cold in Norway)south, north, east,…

3 Popis ulice post code, house number, corner…

4 Opakování

9. Různá místa 1 Obchody clothes shop, grocer's,… Where is the nearest grocer's? přítomný čas prostý a průběhový

2 Budovy ve městě library, castle, school,… What does he do?

3 Povolání teacher, doctor, shop assistent,…

4 Opakování

10. Opakování 1 Opakování

2 Opakování

3 Opakování

4 Opakování

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurzy angličtiny zaměřené na látku 5. třídy. Kurzy zohledňují slovní 

zásobu a gramatiku probíranou v učebnicích Chit Chat, Project, Happy Street, Happy House a odpovídají ŠVP.

Kurzy za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. 

Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovednosti. 

3. Angličtina pro žáky 5. třídy - žáka seznamuje s angličtinou, učí první slovní zásobu zaměřenou na přírodu, školu, nakupování apod.   Žák si kromě 

slovíček také automatizuje první fráze a učí se je vhodně použít. Trénink frází je propojený se slovní zásobou a gramatikou. Nedílnou součástí celého 

kurzu je také fonetický nácvik, který hravou formou učí žáka správné výslovnosti.


