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Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - dodatkyNázev ŠVP

od 1.září 2014Platnost Dosažené vzdělání
Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

Učební osnovy

Anglický jazyk

Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Připravuje

je jak k praktickému užívání jazyka, tak k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá

tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice.

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro

spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 1. - 9. ročníku, a to v těchto hodinových dotacích:

2.roč. - 1hod, 3. roč. - 3 hod, 4. roč. 3 hod, 5. roč. - 3 hod

6.roč - 4 hod, 7. roč.- 3 hod, 8. roč. - 4 hod, 9. roč.- 3 hod týdně

Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenových třídách a počítačové učebně.

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk vytváří podmínky

- k postupnému rozvíjení schopností chápat a správně inerpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty a přiměřeně

na ně reagovat a přiměřeně na ně reagovat, k schopnocti vést rozhovor i souvisle hovořit v rámci nejběžnějších

situací každodenního života

- k seznámení se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti, s nejběžnějšími zvyky a se

sociálními konvencemi

- k osvojování učebních postupů, potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

- k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu, který je předpokladem k formování postojů vedoucích

k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám

jiných národů

- ke zvyšování celkové úrovně vyjadřování a vzájemného chování a současnému rozvíjení intelektuální, etické ,

emociální a estetické složky osobnosti

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání :

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- využití počítačových programů a práce s internetem/vyhedávání informací, práce s informacemi/

- práce s výukovými videoprogramy a časopisy

- hry, soutěže, tvorba projektů

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

1.1  Jazyk a jazyková komunikace
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- k rozvíjení dovedností potřebných k osvojení učiva

- k využívání dovedností dříve získaných

- k systematickému ukládání informací

- k aplikaci naučených pravidel

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správnému formulování obsahu přečtených textů

- k rozšiřování slovní zásoby

- ke správné, srozumitelné stavbě vět, k vypravování

- k umění vyjádřit své myšlenky, formulovat otázky

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- ke čtení literárních děl

- k recitaci

- k tvoření krátkých textů

- k odpovědnému plnění úkolů

- k aktivnímu zapojení se do života školy - soutěže

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k udržování a přípravě učebního prostoru

2. ročník
0+1 týdně, P

Řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně

•

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu,
který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, pokyny, jména
- číslovky do 10, školní potřeby, barvy
- oblečení, zvířátka
- členové rodiny, popis obličeje, hračky
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, členy
- výrazy se slovesem  "to be"
- zájmena osobní , ukazovací (this), přivlastňovací  (my,
your), tázací (Who?What?)
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2. ročník

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

3. ročník
3 týdně, P

Řečové dovednosti
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně

•

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v
průběhu výuky setkal

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,
pokud má k dispozici vizuální oporu

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu,
který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

•

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního
spojení

•

píše slova a krátké věty•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, představení se, věk, pokyny
- části dne, dny v týdnu, číslovky do 12
- školní potřeby, barvy, oblečení, zvířátka
- členové rodiny, hračky, části těla, potraviny
- abeceda a hláskování
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo
- člen určitý a neurčitý
- sloveso "to be", "to have", "like", rozkazovací způsob
základních sloves
- základní přídavná jména
- předložky místa (on,in)
- základní otázky
- zájmena osobní , ukazovací (this), přivlastňovací  (my,
your) a tázací

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

4. ročník
3 týdně, P
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4. ročník

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

•

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
oporu

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, představování, pokyny
- číslovky do 100
- domov, pocity, volný čas
- zvířátka, ovoce a zelenina
- volný čas a sporty
- kalendář  (den, hodiny )
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací),
- číslovky (základní)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov,
otázky s "who, what, when, where, how", vazba "there is,
there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, představování, pokyny
- číslovky do 100
- domov, pocity, volný čas
- zvířátka, ovoce a zelenina
- volný čas a sporty
- kalendář  (den, hodiny )
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací),
- číslovky (základní)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov,
otázky s "who, what, when, where, how", vazba "there is,
there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům

•

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, představování, pokyny
- číslovky do 100
- domov, pocity, volný čas
- zvířátka, ovoce a zelenina
- volný čas a sporty
- kalendář  (den, hodiny )
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací),
- číslovky (základní)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov,
otázky s "who, what, when, where, how", vazba "there is,
there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života

•

vyplní osobní údaje do formuláře•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy, představování, pokyny
- číslovky do 100
- domov, pocity, volný čas
- zvířátka, ovoce a zelenina
- volný čas a sporty
- kalendář  (den, hodiny )
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací),
- číslovky (základní)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov,
otázky s "who, what, when, where, how", vazba "there is,
there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

5. ročník
3 týdně, P

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí slovům a jednoduchým větám pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných

•

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
oporu

•

Učivo
Tematické okruhy
- domov, rodina, škola, volný čas , povolání
- lidské tělo a nemoci, jídlo, oblékání
- bydliště, město a venkov, nákupy, dopravní prostředky
- kalendářní rok (svátky, tradice, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny)
- zvířata, příroda a počasí
- základní zeměpisné údaje
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací)
- číslovky (základní, řadové)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov, 
otázky s "who, what, when, where, how, why", vazba "there
is, there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

•

Učivo
Tematické okruhy
- domov, rodina, škola, volný čas , povolání
- lidské tělo a nemoci, jídlo, oblékání
- bydliště, město a venkov, nákupy, dopravní prostředky
- kalendářní rok (svátky, tradice, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny)
- zvířata, příroda a počasí
- základní zeměpisné údaje
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací)
- číslovky (základní, řadové)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov, 
otázky s "who, what, when, where, how, why", vazba "there
is, there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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5. ročník

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který
se vztahuje k osvojovaným tématům

•

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života,
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

•

Učivo
Tematické okruhy
- domov, rodina, škola, volný čas , povolání
- lidské tělo a nemoci, jídlo, oblékání
- bydliště, město a venkov, nákupy, dopravní prostředky
- kalendářní rok (svátky, tradice, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny)
- zvířata, příroda a počasí
- základní zeměpisné údaje
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací)
- číslovky (základní, řadové)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov, 
otázky s "who, what, when, where, how, why", vazba "there
is, there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života

•

vyplní osobní údaje do formuláře•

Učivo
Tematické okruhy
- domov, rodina, škola, volný čas , povolání
- lidské tělo a nemoci, jídlo, oblékání
- bydliště, město a venkov, nákupy, dopravní prostředky
- kalendářní rok (svátky, tradice, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny)
- zvířata, příroda a počasí
- základní zeměpisné údaje
Jazykové prostředky
- jednotné a množné číslo podstatných jmen, člen určitý
a neurčitý
- přídavná jména (základní a přivlastňovací)
- zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací)
- číslovky (základní, řadové)
- základní předložky místa a času
- sloveso" to be", "to have", "can" a známá plnovýznamová
slovesa v přítomném čase (prostém a průběhovém),
rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov, 
otázky s "who, what, when, where, how, why", vazba "there
is, there are"

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

 7
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace

29.9.2014 SMILE verze 2.3.5



Učební osnovyŠkolní vzdělávací program pro základní vzdělávání - dodatky

RVP ZV Základní vzdělávání
Verze: 01092013, Datum: 1.9.2013, Platnost: od 1.září 2014 Anglický jazyk

6. ročník

6. ročník
3+1 týdně, P

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- kalendář, hodiny
- já a moje rodina, domácí mazlíčci, popis osoby, běžné
denní činnosti, škola, bydlení, město, nakupování
- zeměpisné údaje a názvy zemí, oblečení
- abeceda a hláskování
Jazykové prostředky
- podstatná jména v jednotném i množném čísle, člen určitý
a neurčitý, přivlastňování
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací
- číslovky do 100
- slovesa "to be, to have, can“ a  základní významová
slovesa v přítomném prostém a průběhovém čase
- předložky času a místa
- větná stavba , vazba "there is/are"

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase,
bydlišti  a dalších osvojovaných tématech

•

popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- kalendář, hodiny
- já a moje rodina, domácí mazlíčci, popis osoby, běžné
denní činnosti, škola, bydlení, město, nakupování
- zeměpisné údaje a názvy zemí, oblečení
- abeceda a hláskování
Jazykové prostředky
- podstatná jména v jednotném i množném čísle, člen určitý
a neurčitý, přivlastňování
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací
- číslovky do 100
- slovesa "to be, to have, can“ a  základní významová
slovesa v přítomném prostém a průběhovém čase
- předložky času a místa
- větná stavba , vazba "there is/are"
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6. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- kalendář, hodiny
- já a moje rodina, domácí mazlíčci, popis osoby, běžné
denní činnosti, škola, bydlení, město, nakupování
- zeměpisné údaje a názvy zemí, oblečení
- abeceda a hláskování
Jazykové prostředky
- podstatná jména v jednotném i množném čísle, člen určitý
a neurčitý, přivlastňování
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací
- číslovky do 100
- slovesa "to be, to have, can“ a  základní významová
slovesa v přítomném prostém a průběhovém čase
- předložky času a místa
- větná stavba , vazba "there is/are"

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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6. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- kalendář, hodiny
- já a moje rodina, domácí mazlíčci, popis osoby, běžné
denní činnosti, škola, bydlení, město, nakupování
- zeměpisné údaje a názvy zemí, oblečení
- abeceda a hláskování
Jazykové prostředky
- podstatná jména v jednotném i množném čísle, člen určitý
a neurčitý, přivlastňování
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací a tázací
- číslovky do 100
- slovesa "to be, to have, can“ a  základní významová
slovesa v přítomném prostém a průběhovém čase
- předložky času a místa
- větná stavba , vazba "there is/are"

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

7. ročník
3 týdně, P
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7. ročník

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- škola,kalendář (data, měsíce, roční období, svátky)
- příroda, zvířata
- běžné denní činnosti a volnočasové aktivity, prázdniny
- jídlo, nákup potravin, stravovací návyky
- reálie anglicky hovořících zemí
Jazykové prostředky
- podstatná jména, člen určitý a neurčitý, přivlastňování,
počitatelnost/nepočitatelnost
- přídavná jména - pořadí rozvíjejících přídavných jmen
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
a neurčitá, vyjádření množství
- slovesa "to be, to have, can“ a základní významová
slovesa v minulém a přítomném prostém i průběhovém čase
- řadové číslovky
- předložky časové a místní
- větná stavba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy
Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a
dalších osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa
a věci ze svého každodenního života

•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- škola,kalendář (data, měsíce, roční období, svátky)
- příroda, zvířata
- běžné denní činnosti a volnočasové aktivity, prázdniny
- jídlo, nákup potravin, stravovací návyky
- reálie anglicky hovořících zemí
Jazykové prostředky
- podstatná jména, člen určitý a neurčitý, přivlastňování,
počitatelnost/nepočitatelnost
- přídavná jména - pořadí rozvíjejících přídavných jmen
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
a neurčitá, vyjádření množství
- slovesa "to be, to have, can“ a základní významová
slovesa v minulém a přítomném prostém i průběhovém čase
- řadové číslovky
- předložky časové a místní
- větná stavba
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7. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy
Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

•

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- škola,kalendář (data, měsíce, roční období, svátky)
- příroda, zvířata
- běžné denní činnosti a volnočasové aktivity, prázdniny
- jídlo, nákup potravin, stravovací návyky
- reálie anglicky hovořících zemí
Jazykové prostředky
- podstatná jména, člen určitý a neurčitý, přivlastňování,
počitatelnost/nepočitatelnost
- přídavná jména - pořadí rozvíjejících přídavných jmen
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
a neurčitá, vyjádření množství
- slovesa "to be, to have, can“ a základní významová
slovesa v minulém a přítomném prostém i průběhovém čase
- řadové číslovky
- předložky časové a místní
- větná stavba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy
Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
Tematické okruhy
- pokyny, pozdravy a  představování
- škola,kalendář (data, měsíce, roční období, svátky)
- příroda, zvířata
- běžné denní činnosti a volnočasové aktivity, prázdniny
- jídlo, nákup potravin, stravovací návyky
- reálie anglicky hovořících zemí
Jazykové prostředky
- podstatná jména, člen určitý a neurčitý, přivlastňování,
počitatelnost/nepočitatelnost
- přídavná jména - pořadí rozvíjejících přídavných jmen
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
a neurčitá, vyjádření množství
- slovesa "to be, to have, can“ a základní významová
slovesa v minulém a přítomném prostém i průběhovém čase
- řadové číslovky
- předložky časové a místní
- větná stavba

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Kreativita
Poznávání lidí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Lidské vztahy
Multikulturalita

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

8. ročník
3+1 týdně, P
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8. ročník

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny odpovídajícím tempem a  zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy a představování, základní konverzační výrazy
- kultura a zábava, já a moje rodina (členové, povolání,
životní příběhy), běžné denní činnosti
- dopravní prostředky a cestování, budoucnost, vesmír,
přírodní katastrofy a problematické situace
- anglicky hovořící země
Jazykové prostředky
- podstatná jména konkrétní i abstraktní
- stupňování přídavných jmen, příslovce
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá (i
složená) a tázací
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase, vyjádření
budoucnosti, podmiňovací způsob, časové věty, základní
slovesné vazby
pojovací výrazy
- předložky
- stavba věty, souvětí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase,
bydlení  a dalších osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh či událost;  popíše osoby,
místa a věci ze svého každodenního života

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy a představování, základní konverzační výrazy
- kultura a zábava, já a moje rodina (členové, povolání,
životní příběhy), běžné denní činnosti
- dopravní prostředky a cestování, budoucnost, vesmír,
přírodní katastrofy a problematické situace
- anglicky hovořící země
Jazykové prostředky
- podstatná jména konkrétní i abstraktní
- stupňování přídavných jmen, příslovce
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá (i
složená) a tázací
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase, vyjádření
budoucnosti, podmiňovací způsob, časové věty, základní
slovesné vazby
pojovací výrazy
- předložky
- stavba věty, souvětí
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8. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

•

rozumí textům odpovídající úrovně, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy a představování, základní konverzační výrazy
- kultura a zábava, já a moje rodina (členové, povolání,
životní příběhy), běžné denní činnosti
- dopravní prostředky a cestování, budoucnost, vesmír,
přírodní katastrofy a problematické situace
- anglicky hovořící země
Jazykové prostředky
- podstatná jména konkrétní i abstraktní
- stupňování přídavných jmen, příslovce
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá (i
složená) a tázací
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase, vyjádření
budoucnosti, podmiňovací způsob, časové věty, základní
slovesné vazby
pojovací výrazy
- předložky
- stavba věty, souvětí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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RVP ZV Základní vzdělávání
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8. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení, vyžádá
jednoduchou informaci

•

Učivo
Tematické okruhy
- pozdravy a představování, základní konverzační výrazy
- kultura a zábava, já a moje rodina (členové, povolání,
životní příběhy), běžné denní činnosti
- dopravní prostředky a cestování, budoucnost, vesmír,
přírodní katastrofy a problematické situace
- anglicky hovořící země
Jazykové prostředky
- podstatná jména konkrétní i abstraktní
- stupňování přídavných jmen, příslovce
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá (i
složená) a tázací
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase, vyjádření
budoucnosti, podmiňovací způsob, časové věty, základní
slovesné vazby
pojovací výrazy
- předložky
- stavba věty, souvětí

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
Tvorba mediálního sdělení

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

9. ročník
3 týdně, P
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9. ročník

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech,
jsou-li pronášeny odpovídajícím tempem a  zřetelně

•

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat

•

Učivo
Tematické okruhy
- lidé, domov, rodina, společnost a její problémy, povolání,
škola
- nákupy a móda, cestování a turistika, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady
- jídlo a stravovací návyky
- příroda a počasí, město
- moderní technologie a média
- reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jazykové prostředky
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase
- vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, rod činný
a trpný, modální slovesa, slovesné vazby
- číslovky do milionu
- stavba věty, souvětí, spojovací výrazy
 

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v
běžných formálních i neformálních situacích

•

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase,
bydlení  a dalších osvojovaných tématech

•

vypráví jednoduchý příběh či událost;  popíše osoby,
místa a věci ze svého každodenního života

•

Učivo
Tematické okruhy
- lidé, domov, rodina, společnost a její problémy, povolání,
škola
- nákupy a móda, cestování a turistika, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady
- jídlo a stravovací návyky
- příroda a počasí, město
- moderní technologie a média
- reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jazykové prostředky
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase
- vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, rod činný
a trpný, modální slovesa, slovesné vazby
- číslovky do milionu
- stavba věty, souvětí, spojovací výrazy
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

vyhledá požadované informace v jednoduchých
každodenních autentických materiálech

•

rozumí textům odpovídající úrovně, vyhledá v nich
požadované informace

•

Učivo
Tematické okruhy
- lidé, domov, rodina, společnost a její problémy, povolání,
škola
- nákupy a móda, cestování a turistika, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady
- jídlo a stravovací návyky
- příroda a počasí, město
- moderní technologie a média
- reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jazykové prostředky
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase
- vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, rod činný
a trpný, modální slovesa, slovesné vazby
- číslovky do milionu
- stavba věty, souvětí, spojovací výrazy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
Tematické okruhy
- lidé, domov, rodina, společnost a její problémy, povolání,
škola
- nákupy a móda, cestování a turistika, volný čas, kultura,
sport, péče o zdraví, pocity a nálady
- jídlo a stravovací návyky
- příroda a počasí, město
- moderní technologie a média
- reálie zemí příslušných jazykových oblastí
Jazykové prostředky
- slovesa "to be, to have, can" a základní významová
slovesa v minulém prostém a průběhovém čase a v
přítomném prostém i průběhovém čase
- vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, rod činný
a trpný, modální slovesa, slovesné vazby
- číslovky do milionu
- stavba věty, souvětí, spojovací výrazy

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Etnický původ
Multikulturalita

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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