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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro  2. stupeň. 

 

Cíle: 
Dosažení komunikační schopnosti dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je pak také kladen na správné a adekvátní 

používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumět čtenému textu přiměřené délky, týkající se probíraným tematickým 

okruhům a autentickým textům s použitím cizojazyčného slovníku a podporou vizuálních materiálů. Výuka je založena na modelu 

britské angličtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angličtiny americké. Během výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, 

kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi 

národy a etnickými skupinami. 

 

Časová dotace:     
6. ročník –  3 hodiny   

7. ročník –  4 hodiny   

8. ročník –  3 hodiny    

9. ročník –  3 hodiny  

  

Organizace výuky: 

Vyučovací předmět má časovou dotaci tři hodiny týdně, v sedmém ročníku čtyři hodiny týdně.  Výuka  probíhá ve třídách dělených 

na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině nepřesahuje 24 žáků. Výuka  probíhá v běžné učebně, popř. v učebně informatiky, přičemž 

se skupiny střídají v učebně podle potřeby nebo podle předem dohodnutého harmonogramu. Druhý stupeň navazuje na první. 

V prvním období je pozornost věnována spíše gramatické struktuře jazyka, přičemž s přibývajícími znalostmi struktury jazyka se 

pozornost přenáší na jeho komunikační funkci. Tematické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálově. 

 

 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

• • • 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Anglický jazyk): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - uvádíme novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí žáky k její analýze 

a hledání pravidel; 

- opakujeme se žáky probranou látku vždy na konci každé lekce, vede je tak k pravidelné 

kontrole naučeného; 

- pravidelně sledujeme pokrok žáka zadáváním motivačních úkolů se zaměřením na probranou 

látku; 

- zařazujeme do hodiny témata a slovní zásobu týkající se jiných vyučovacích předmětů, vede 

žáky k pochopení souvislostí a vzájemného propojení mezi různými oblastmi lidského 

poznání a činností; 

- vyžadujeme od žáků vypracování všech opakovacích cvičení na konci každé lekce  

a hodnotíme spolu se žáky jejich vlastní pokrok. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- umožňujeme žákům odhadovat pokračování a závěr přečteného textu na základě pochopení 

zápletky a vývoje děje; 

- podněcujeme takové aktivity a zadáváme takové úkoly, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat 

informace z různých zdrojů; 

- pravidelně po každé lekci zadáváme žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při 

kterých žáci využívají znalosti z jiných předmětů; 

- necháváme rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu na žákovi; 

- pravidelně nabízíme žákům problémové úlohy a situace, při nichž žáci řeší praktické 

problémy z každodenního života. 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- procvičujeme se žáky gramatické struktury a slovní spojení simulací běžných každodenních 

situací a vedeme je tak k přirozenému vyjadřování se v cizím jazyce;  

- zadáváme samostatné a projektové práce, při jejichž prezentaci žáci srozumitelně formulují 

informace v logickém sledu a uspořádání; 

- poskytujeme žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů; 
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- zadáváme úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých 

blízkých, svém okolí a o svých zájmech v písemné a ústní formě; 

- k tématu lekce pravidelně zařazujeme do hodin diskuse, rozhovory a výměnu názorů či 

informací ve dvojicích nebo ve skupinách. 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- volíme různé formy práce, samostatné, párové, týmové, abychom umožnili žákům vzájemnou 

inspiraci a pomoc a motivovali je tak k dosahování osobního maxima; 

- vyžadujeme prezentaci projektových úkolů před spolužáky; 

- zadáváme skupinové práce tak, aby při činnosti na jednotlivých úkolech vzájemně 

spolupracovali vždy jiní žáci, a tím si zvykali na kontakt a komunikaci s různými typy lidí a 

na jejich různý styl práce; 

- přizpůsobujeme výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků; 

- zařazujeme do výuky odlehčující činnosti, například kvízy, zábavné texty nebo písně, kterými 

navozujeme tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě. 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní učení zadáváním kontrolních testů v pracovním 

sešitě; 

- zadáváme žákům úkoly vztahující se k běžným situacím každodenního života; 

- vyžadujeme od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci; žáci se střídají při 

prezentaci výsledků skupinové práce; 

- zařazujeme do výuky témata týkající se života anglicky mluvících zemí a vedeme je 

k respektování kultury jiných národů; 

- necháváme žáky pracovat tempem, které jim vyhovuje, a necháváme je vyjadřovat se svým 

vlastním způsobem, vyžadujeme však od nich zodpovědnost za vlastní projevy. 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vyžadujeme od žáků vypracování cvičení v předem stanoveném termínu a důsledně dbáme na 

jeho dodržování, čímž vedeme žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů; 

- zadáváme úlohy, při kterých žáci projeví svou iniciativu, představivost, znalosti a také 

schopnosti spolupracovat s ostatními; 

- používáme různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh 

práce a učení; 

- požadujeme po žácích vypracovat si osnovu projektu a sumarizaci znalostí k tématu před jeho 

realizací; 

- vyžadujeme od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení po každé lekci 
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KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem 

studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání  

- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat 

a zefektivňovat si práci 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí 

aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a 

využití v mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS WORD) 

a skrz elektronické komunikační platformy, čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i 

ekologickému myšlení, dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy  

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje 

audiovizuální povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou 

zároveň 

- nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE  

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu  

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

Průřezová témata 

 
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - komunikace, hodnocení, sebehodnocení, otázky a odpovědi 

1.2. Sebeorganizace -  systém hodnocení, formy práce, pravidla v rámci skupinových prací, návrhy a žádosti 

1.3. Komunikace – konverzace, skupinové rozhovory, otázky a odpovědi 

1.4. Kooperace – spolupráce a rozdělení rolí 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – popis a řešení situací, žádost o něco, vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

 

2. Výchova demokratického občana 
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2.1 Občanská společnost a škola – život ve škole, pravidla a možnosti 

2.2 Občan, občanská společnost a stát - ČR X VB X USA 

2.3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – vyjádření názorů, řešení problémů a situací 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – VB, USA a další země, zprávy ze světa, novinky, sportovní utkání 

3.2 Jsme Evropané – projekt o ČR 

3.3 Objevujeme Evropu a svět – Evropa a její státy, které jsme navštívili 

 

4. Multikulturní výchova 

4.1. Kulturní diference – VB X USA – zvyky a tradice, porovnání 

4.2. Lidské vztahy – moje rodina a kamarádi, ohleduplnost a kooperace 

4.3. Multikulturalita – britská a americká angličtina 

 

5. Environmentální výchova 

5.1. Ekosystémy – příroda a okolí, ve kterém žijeme 

5.2. Základní podmínky života – otázka co potřebujeme k životu, pohled ze strany vědy 

5.3. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – roční období a počasí, ochrana ŽP 

5.4. Vztah člověka a prostředí – život ve městě a na venkově 

 

6. Mediální výchova 

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – rozvoj čtenářské dovednosti, časopisy, aktuality a zprávy 

6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – reportáž z okolí, ze školy, z centra města o probíhajícím aktuálním dění 

6.3. Tvorba mediálního sdělení – pozvánka, rozhovor, reportáž, prezentace 

6.4. Práce v realizačním týmu – umění pracovat a tvořit v týmu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

6. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-1-01 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. 

CJ-9-1-02 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-2-01 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.  

CJ-9-2-02 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 

CJ-9-2-03 Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.  

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-3-01 Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.  

CJ-9-3-02 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.  

 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.  

CJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-9-4-03 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
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 6. ročník 
 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení) 

Průřezová témata 

- Žák o sobě umí hovořit, umí sdělit svůj 

denní program, své koníčky, jak tráví volný 

čas, o rodině, o škole, o bydlení, aj. 

- Umí popisovat aktivity, které právě 

probíhají 

- Rozliší oba přítomné časy a umí je používat 

- Umí se seznámit, představit a vést 

jednoduchou konverzaci 

- Umí popsat zvířata a své domácí mazlíčky 

Gramatika – přítomný čas prostý/přítomný 

čas průběhový 

Mluvení – dialogy, základní informace, 

každodenní angličtina 

Slovní zásoba – domov, rodina, bydlení, 

volný čas, sport, škola, zvířata, pocity, 

nálady 

Psaní – Můj denní program 

září 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.1 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

- Umí pohovořit o své minulosti/o životě 

- Zná úpravu pravidelných i nepravidelných 

sloves v minulém čase 

- Dokáže se ptát na události v minulosti 

- Umí popsat svoji poslední dovolenou, 

navštívené destinace a řešené problémy 

- Umí pohovořit o minulých Vánocích, 

dárcích, zvycích v ČR, VB a USA 

- Umí napsat krátký příběh 

- Rozumí krátkým a jednoduchým textům a 

vyhledá v nich požadované informace 

 

Gramatika – minulý čas prostý, pravidelná a 

nepravidelná slovesa 

Mluvení – otázky na minulost, vyprávění v 

minulosti 

Slovní zásoba – prázdniny, cestování, 

prázdniny, svátky, reálie VB a USA, počasí 

Psaní – Moje poslední prázdniny (příběh, 

prezentace) 

říjen - prosinec Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.2, 2.3 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.2, 3.3  

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2 

Mediální výchova 

6.1, 6.3 

- Umí využívat minulý čas průběhový a rozliší 

jeho využití v porovnání s minulým časem 

prostým 

Gramatika – minulý čas průběhový, 

počitatelnost, stupňování přídavných jmen, 

leden - březen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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- Umí vyprávět o svém posledním vaření a 

stravovacích návycích nejen svých, ale i ve 

světě 

- Rozliší počitatelná a nepočitatelná podst. 

jména 

- Umí aktivně používat přídavná jména a umí 

je stupňovat 

Mluvení – popisování aktivit/zážitků 

v minulosti, dialogy o stravovacích 

návycích, oblíbeném jídle, apod. 

Slovní zásoba – přídavná jména, jídlo, 

stravovací návyky, sport, kultura, počasí 

Psaní – umí popsat svůj intenzivní zážitek 

z minulosti, napíše svůj oblíbený recept 

 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.2, 2.3 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2 

Environmentální 

výchova 

5.3, 5.4 

- Umí použít předpřítomný čas a rozliší ho od 

minulého času prostého i průběhového 

- Vyjádří a zhodnotí své dosavadní zkušenosti 

a zážitky 

- Umí hovořit o událostech týkajících se školy 

a blízkého okolí 

- Umí pohovořit o kulturních zvycích a 

rozdílech mezi ČR a anglicky mluvícími 

zeměmi 

- Umí pohovořit o životním prostředí a vlivech 

na něj 

 

 

Gramatika – předpřítomný čas 

Mluvení – fakta, zkušenosti a zážitky 

formou monologu i dialogu, reálie anglicky 

mluvících zemí 

Slovní zásoba – zkušenosti, slovesa, 

cestování, domov, rodina, nakupování, 

kultura, zvyky, příroda a město, škola 

Psaní – Moje životní zkušenosti 

duben - červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.1, 2.3 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2, 4.3 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

7. ročník 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-1-01 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. 

CJ-9-1-02 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-2-01 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.  

CJ-9-2-02 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 

CJ-9-2-03 Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.  

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-3-01 Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.  

CJ-9-3-02 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.  

 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.  

CJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-9-4-03 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
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7. ročník 
Školní výstup Učivo Poznámky                                  

(časové rozvržení) 
Průřezová témata 

- Žák o sobě umí hovořit v minulém čase 

- Ovládá slovesa pravidelná i nepravidelná 

- Umí popisovat aktivity v minulém čase 

- Zeptá se spolužáků, kde a jak strávili 

prázdniny  

Gramatika - opakování minulý čas prostý a sloveso být 

v minulosti                                                                    

Mluvení - dialogy v minulém čase                              

Slovní zásoba -  slovesa pravidelná a nepravidelná, 

životní etapy během cyklu života                                                                                     

Projekt - známá historická postava (spisovatel, herec, 

zpěvák, sportovec……..)  

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Multikulturní výchova 

4.2 

- Umí sdělovat své zážitky 

v předpřítomném čase   

- Rozliší oba minulé časy (minulý čas 

prostý a min. čas průběhový 

- Dokáže sepsat jednoduchý příběh pomocí 

minulých časů 

- Seznámí se s životem ve městě a na 

venkově 

- Rozliší zvyky vánoc v České republice a 

ve Velké Británii 

Gramatika- minulé časy (prostý, průběhový), 

předpřítomný čas                                                                             

Mluvení- každodenní angličtina, diskuze život na 

venkově/ve městě                                                                

Slovní zásoba -přírodní katastrofy, typy bydlení GB                   

doprava v Londýně, vánoce CRXGB                                                 

Psaní - vlastní příběh (minulý čas průběhový)        

Projekt - Vánoce 

 

říjen - prosinec Osobnostní a sociální 

výchova                                   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní výchova  

4.1                         

Environmentální      

výchova                            

5.1, 5.4 

-  Je schopen pohovořit o své vzdálené 

budoucnosti, tvořit otázky, zápory 

v budoucím čase 

- Dovede vytvořit nabídku pomoci, žádost, 

náhlá rozhodnutí a přemýšlí, co se stane 

v budoucnosti 

- Zná časové předložky in, on  

- Umí rozlišit použití bud. času – going to x 

will ve všech formách (kladná věta, 

záporná a otázka) 

- Vyjádří předpověď v budoucnosti i 

krátkodobý plán   

- Dokáže vytvořit kvíz v budoucím čase 

Gramatika – budoucí časy (will x going to), časové 

předložky -on, in                                                           

Mluvení – popis vzdálené budoucnosti, rozhovor o 

svých plánech                                                                       

Slovní zásoba – cestování v budoucnosti, vesmír, 

názvy znamení v horoskopu, názvy veřejných míst.                    

Psaní – kvíz v budoucím čase, popis jednotlivých 

znamení                                                                                                                                                                                                

Projekt – Má vlastní planeta ve vesmíru 

 
 

leden - březen Osobnostní a sociální 

výchova                                 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní výchova       

4.2                                  

Mediální výchova         

6.1, 6.3, 6.4 
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- Reaguje na otázky  

- Je schopen/a popsat znamení 

v horoskopu, zná jednotlivé slabé a silné 

stránky jednotlivých znamení 

- Sepíše krátký příběh v budoucnosti 

- Seznámí se s použitím času přítomného 

průběhového pro sjednání situací, které 

jsou pevně naplánované, obzvláště pokud 

jsou již zařízené a zajištěné   

- Umí jednoduše sestavit rozhovor na téma 

schůzka u lékaře 

- Dokáže stupňovat přídavná jména a 

porovnávat pomocí spojky than 

- Ovládá modální slovesa, reaguje na 

otázky, dává ostatním rady, tvoří příkazy 

a zákazy 

- Popíše aktuální počasí a vytvoří 

předpověď  

Gramatika – vyjádření budoucnosti pomocí 

přítomného času průběhového, opakování vazby 

going to, modální slovesa – can, could, should, must, 

don´t have to, stupňování přídavných jmen 

Mluvení – každodenní angličtina, rozhovor u lékaře 

(sjednání schůzky) 

Slovní zásoba – slovesa, přídavná jména, názvy počasí, 

nemoci 

Reálie – počasí ve VB 

Psaní – popis zákazů a příkazů s kresbou 

Projekt – předpověď počasí (reportáž) 

 

duben - červen 

 

Osobnostní a sociální 

výchova                                 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní výchova 

4.2, 4.3 

Environmentální 

výchova 

5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.3, 6.4 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

8. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-1-01 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. 

CJ-9-1-02 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 
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CJ-9-2-01 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.  

CJ-9-2-02 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 

CJ-9-2-03 Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.  

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-3-01 Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.  

CJ-9-3-02 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.  

 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.  

CJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-9-4-03 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

 

8. ročník 
 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení) 

Průřezová témata 

- Popíše, jak prožil prázdniny  

- Sdělí, kde cestoval 

- Zeptá se spolužáků, jak a kde strávili 

prázdniny 

- Reaguje, zda už byl nebo nebyl na místech, 

které navštívili ostatní 

Gramatika – použití minulých časů 

(prostý, průběhový, předpřítomný) 

Mluvení – každodenní angličtina 

Slovní zásoba – prázdniny, cestování 

září 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.3  

Multikulturní 

výchova 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

• • • 

4.2 

- Zeptá se spolužáků, co obvykle dělají ve 

svém volném čase a co dělají nyní  

- Rozliší přítomné časy pro vyjádření různých 

situací kolem sebe 

- Popíše osoby a činnosti na obrázcích 

- Umí vyjádřit situaci, kdy něco dělá právě 

jinak než obvykle 

- Reaguje na otázku, co má rád a co nemá rád 

a proč 

- Dokáže sestavit věty v přítomném čase o 

sobě, své rodině, škole a volnočasových 

aktivitách 

Gramatika - přítomné časy 

Mluvení – každodenní angličtina 

Slovní zásoba – každodenní činnosti, 

volnočasové a školní aktivity, popis lidí 

(vzhled a osobnost), diskuze o problémech 

v každodenním životě, moderní technologie 

a média 

Psaní – jak bychom měli chránit životní 

prostředí 

Projekt – Život ve škole (reportáž) 

říjen - prosinec Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.1, 2.2, 2.3,  

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.6, 6.7 

- Zeptá se spolužáků, co se stalo v minulosti 

- Rozliší minulé časy - děje, které začaly 

v minulosti a již skončily a děje, které stále 

pokračují do přítomnosti 

- Popíše událost, která proběhla 

- Dokáže mluvit o člověku, který je pro něj 

významným 

- Reaguje na otázku, co dělal v minulosti, 

rozliší okamžik i trvání děje 

- Vyjádří pomocí vazby used to, co byl zvyklý 

dělat dříve, jak se jeho/její život změnil 

- Využije modální slovesa could, had to při 

popisu činností, které se staly 

Gramatika – Minulé časy 

Mluvení – každodenní angličtina  

Slovní zásoba – popis oblečení, situace 

v obchodě, nákupy a móda, vyjádření 

návrhu a žádosti, podstatná a přídavná 

jména, reálie VB 

Psaní – popis události, která se stala 

v minulosti (mediální sdělení) 

 

 

leden - březen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.4 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

- Zeptá se spolužáků, co se chystají dělat, zda 

mají nějaké plány  

- Rozliší budoucí časy pro vyjádření různých 

situací kolem sebe – plán, momentální 

rozhodnutí a blízká budoucnost 

Gramatika – budoucí časy 

Mluvení – každodenní angličtina 

Slovní zásoba – slovesa, podstatná jména, 

popis krajiny a okolí, počasí, vyjádřená 

návrhu a žádosti 

duben - červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 
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- Dokáže sdělit, co bude dělat tento týden, 

jaké má povinnosti 

- Popíše, jaké má plány na prázdniny 

Psaní – výhody a nevýhody života ve městě 

a na venkově 

Projekt – Můj pokoj snů (kresba s popisem) 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2, 3.3 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.4 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

9. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-1-01 Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně. 

CJ-9-1-02 Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-2-01 Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.  

CJ-9-2-02 Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 

CJ-9-2-03 Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.  

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-3-01 Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.  

CJ-9-3-02 Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.  
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Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři.  

CJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-9-4-03 Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

 

9. ročník 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení) 

Průřezová témata 

- Popíše, jak prožil prázdniny  

- Sdělí, kde cestoval 

- Zeptá se spolužáků, jak a kde strávili 

prázdniny 

- Reaguje, zda už byl nebo nebyl na místech, 

které navštívili ostatní 

Gramatika – použití minulých časů 

(prostý, průběhový, předpřítomný) 

Mluvení – každodenní angličtina 

Slovní zásoba – prázdniny, cestování 

září 

 

Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.3  

Multikulturní 

výchova 

4.2 

 

- Zeptá se spolužáků, co obvykle dělají ve 

svém volném čase, co dělají nyní a co se 

chystají dělat v nejbližší době 

- Rozliší přítomné časy pro vyjádření 

různých situací kolem sebe 

- Popíše osoby a činnosti na obrázcích 

- Umí vyjádřit, co dělá teď a  bude dělat 

v nejbližší době 

- Reaguje na otázku, co má rád a co nemá 

rád a proč 

Gramatika - Přítomné časy 

Mluvení – Každodenní angličtina 

Slovní zásoba – každodenní činnosti, 

volnočasové a školní aktivity, moderní 

technologie a média 

Psaní – plasty kolem nás (výhody a 

nevýhody) 

Projekt - Důležité momenty v mém životě 

(reportáž) 

říjen - prosinec Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2, 5.3 

Mediální výchova 
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- Dokáže sestavit věty v přítomném čase o 

sobě, své rodině, škole a volnočasových 

aktivitách 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

 

 

- Zeptá se spolužáků, co se stalo v minulosti 

- Rozliší minulé časy - děje, které začaly 

v minulosti a již skončily a děje, které stále 

pokračují do přítomnosti 

- Popíše událost, která proběhla 

- Dokáže mluvit o člověku, který je pro něj 

významným 

- Reaguje na otázku, co dělal v minulosti, 

rozliší okamžik i trvání děje 

- Vyjádří pomocí vazby used to, co byl 

zvyklý dělat dříve, jak se jeho/její život 

změnil 

Gramatika – Minulé časy 

Mluvení – každodenní angličtina  

Slovní zásoba – popis a charakteristika lidí, 

mluvení o problémech, sport, kultura, péče o 

zdraví, pocity a nálady, stravovací návyky 

Psaní – popis události, která se stala 

v minulosti (mediální sdělení) 

 

leden - březen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

- Zeptá se spolužáků, co se chystají dělat, 

zda mají nějaké plány  

- Rozliší budoucí časy pro vyjádření 

různých situací kolem sebe – plán, 

momentální rozhodnutí a blízká 

budoucnost 

- Dokáže sdělit, co bude dělat tento týden, 

jaké má povinnosti 

- Vyjádří, co by rád dělal, jak se by se 

zachoval v určitých situacích 

- Popíše, jaké má plány na prázdniny 

Gramatika – budoucí časy 

Mluvení – každodenní angličtina 

Slovní zásoba – povolání, reálie VB 

Psaní – Moje cíle  

Projekt – Jak být úspěšný ve svém životě 

(kresba s plánem – rád bych – budu – 

chystám se – plánuji přesněji) 

duben - červen Osobnostní a 

sociální výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2, 3.3 

 

 

 


