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Vyučující: Mgr. Jana Pucholtová
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Úvodní hodina - seznámení s formou výuky, formou maturitní zkoušky
Ukázka pracovních listů a celé maturitní zkoušky
didaktický test – složený ze dvou částí. Vzor na stránkách www.novamaturita.cz
písemný projev
Samostatná práce - test
Kontrola výsledků, opakování azbuky
První lekce z učebnice – slovní zásoba, gramatika
Osobní údaje
Práce s textem - čtení a porozumění textu
Komunikace - popis obrázků
Časování sloves
Gramatika – 1. a 2. konfigurace -časování sloves, zvratná slovesa, minulý čas, budoucí čas (jen složený)
poslech 1. lekce
Psaní krátké zprávy
Procvičování gramatiky - časování sloves
2. lekce z učebnice - Bydlení
Slovní zásoba, typy domů
Skloňování podstatných jmen, podstatná a příd.jména v množném čísle (7. lekce)
Podmiňovací způsob, podmínkové věty
Poslech a porozumění čtenému textu
Psaní - osobní dopis
Ústní projev - Můj dům/ byt
3. lekce - Škola
Zvratná slovesa, předložky, zájmena
Skloňování podstatných jmen
Minulý čas slovesa být v množném čísle
Poslech - volba správné odpovědi
Čtení - výběr odpovědi
4. lekce - Práce
Předložky se slovy, skloňování podstatných jmen
Slovesa CHTÍT, HLEDAT, NAJÍT, BÝT, PRACOVAT a jejich časování
Přivlastňovací zájmena.
Pracovní pohovor
Poslech - telefonický rozhovor
Čtení s porozuměním – přiřazování vhodného inzerátu
psaní: e-mail
Kontrolní test na opakování probrané látky
5. lekce - Zdraví + 7. Lekce - Stravování
Rozkazovací způsob
Nepřímá řeč
Přivlastňovací zájmena
Psaní: vypravování
6. lekce - Rodina a 10. lekce - Kultura
Časování sloves, přídavná jména
Podstatná jména po číslovkách, řadové číslovky
Datum a letopočet
Psaní: Pozvánka
Konverzace: oslavy a dárky, společný život
7. lekce - Jídlo a stravování, 8. lekce - nakupování, peníze
Nepravidelná slovesa a slovesa pohybu
Ukazovací zájmena, slovesné vazby
Zdravá strava, potraviny - diskuze
Psaní: Objednávka, e-mail, sms
9. lekce - Cestování a 11. lekce - Sport
Skloňování podstatných jmen, číslovky, slovesa pohybu
Stupňování přídavných jmen, přechodník
Psaní: pohlednice, popis místa, vyprávění, osobní dopis

BŘEZEN

Průběžně

14. 12. lekce - Příroda a její ochrana
Osobní zájmena, příslovce, přídavná jména slovesná
Odborná slovní zásoba a práce s odborným textem
Části automobilu
15. 13. lekce - Věda a technika
Slovesa, příčestí trpné, předložky
Práce s textem
16. 14. lekce Stát a společnost
Záporná zájmena
Poslech, práce s textem
Ukázky různých typů cvičení a textů - práce s nimi
Konverzace - poskytování informací, líčení a popis obrázku
Náměty na konverzaci a psaní - možnost zaslání a zpětné kontroly po každé lekci
Naskenované materiály
Možnost získávání dalších informací, rad - email vyučující
Stránky školy - zadání DU a přehled probrané látky
Didaktický text
Možnost zaslání výsledků a jejich překontrolování
Typy testových úloh a jak na ně - pro maturantry

