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 5.2.2 - Výstupy předmětu – Anglický jazyk – 1. stupeň 

 

Anglický jazyk 3. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-02  

zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

setkal 

 váže slova v osvojených větách a frázích 

 osvojuje si správnou intonaci pomocí cvičení určených k nácviku 

výslovnosti 

 hláskuje své jméno a příjmení 

 vyslovuje a čte foneticky správně pozdravy a fráze při představování  

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova  

 umí požádat, poděkovat 

 zná základní potřebnou slovní zásobu v rozsahu učebnice a umí ji 

používat 

Greetings and introductions: 

pozdravy formální i neformální 

přídavná jména a zájmena 

anglická abeceda 
neurčitý a určitý člen 
 

 

  

CJ-3-1-06  
píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 

 při záznamu slov, vět a frází rozlišuje transliteraci a pravopisný 

záznam slov 

 vyjádří, co umí, neumí, má rád, nemá rád 

 orientuje se ve svém prostředí, které dokáže jednoduchým způsobem 

popsat 

Krátké jednoduché věty se slovesem 

„to be“, „can“, „like“, tvorba otázek a 

záporů 
Popis domácího zvířátka a hraček 

Určení místa 

  

CJ-3-1-05  
přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 tvoří a vyslovuje správně anglické fonémy 

 přiřazuje informace k obrázkům 

 čte a zařazuje do dialogu, skupinové práce 

 poskytne jednoduché informace o sobě 

 

 

Ovoce a zelenina, jídlo a pití 

Dny v týdnu 

Moje rodina 

Moje zvířátko 

Oděvy 

VV: výtvarné 

ztvárnění 

 

 

Prvouka: Živočichové 

 

CJ-3-1-04  
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 vhodně pozdraví a odpoví na pozdrav 

 představí se 

 používá ustálené obraty k zjištění, odkud lidé jsou 

 aplikuje čísla 0 - 12 

 popíše barvu věcí, stáří, velikost 

 reaguje na pokyny ve třídě 

 ptá se na některé věci doma i ve třídě, krátce odpoví s použitím členu 

 vyjádří, že někde něco je 

 popíše, co kdo dělá právě teď 

 na základě poslechu označuje správnou odpověď 

 otázky a odpovědi vyjadřující vlastnictví 

 zvládá základní komunikační obraty 

Ve třídě 
Základní číslovky 

Kolik je hodin 

Předložky spojené s místem 

Poznávání barev 

Tvoření množného čísla podstatných 

jmen 

Přítomný čas průběhový 

Sloveso have got 

Rozkazovací způsob 

Matematika: dělení  



CJ-3-1-03 
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 získanou slovní zásobu, věty a obraty volně čte 

 pozná a správně pojmenuje části těla 

 popíše svou třídu 

 seznámí se s tradicemi a vánočními zvyky Velké Británie 

 slova a slovní spojení reprodukuje v písních 

Christmas, Halloween 

Obraty – kdo jsi, co je to, jak se 

jmenuješ 

Lidské tělo 

  

 

 

 

Prvouka: Lidské tělo 

 

 

 

Anglický jazyk 4. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

Řečové dovednosti 

CJ-3-1-02  

zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

setkal 

 rozumí známým slovům, často opakovaným frázím a nejběžnější 

slovní zásobě týkající se bezprostředního okolí  

 zná potřebnou slovní zásobu v rozsahu učebnice a umí ji používat 

 osvojuje si správnou výslovnost a intonaci 

Osobní informace, věk, oblíbené věci 

rodina, moje třída, záliby, jídlo a vaření 

VV: výtvarné  

ztvárnění 

 

CJ-3-1-04  
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 

 čte krátké jasné texty a nalézá v nich konkrétní informace 

 aplikuje stupeň pochopení získaných informací při řešení úkolů při 

tematických okruzích 

 odpovídá na otázky o čase, částech dne, denním programu, 

aktivitách ve volném čase 

 zvládá základní komunikační obraty 

 stupeň porozumění prokáže správnou reakcí užitím cvičení typu 

„comprehension“ 

 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace 

Hláskování příjmení a dalších slov 

Obraty – kolik, kde, proč, kdy, jak 

Tvoření otázek se slovesy „like“, „don´ t 

like“, „have got“ 

Vyjádření zákazů a příkazů 

Představování sebe a svých sourozenců, 

kamarádů, hraček, domácích mazlíčků 

  

CJ-3-1-05  
přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 

 správně přiřazuje informace k obrázkům 

 tvoří a vyslovuje správně anglické fonémy 

 reprodukuje fonetická a intonační cvičení 

 zaznamenává do tabulek, dotazníků potřebné informace 

   

CJ-3-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 reaguje na základní pokyny učitele ve třídě – classroom language 

 odpoví kde se kdo a co nachází 

 používá ustálené obraty k zjištění, odkud lidé pocházejí 

 umí reagovat na otázky týkající se množství 

 komunikuje správně při různých aktivitách a hrách v hodině 

 tvoří rozhovory v tematických okruzích 

Předložky spojené s místem 
Vazba „there is / there are 

Číslovky 12-100 

Pravidla tvoření množného čísla 

podstatných jmen 

 

  

CJ-3-1-06  
píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 

 popíše situaci na obrázku 

 pojmenuje oblibu jídel, sportů, věcí, zvířátek 

 hovoří o aktivitách spolužáků 

Přítomný čas průběhový 

Přítomný čas prostý, otázka, zápor – 

tvorba slovesa 3. os. j. č. 

  



 napíše krátký email, pozdrav z prázdnin 

 ptá se na osobní údaje a zapíše je do dotazníků 
Denní program 

Časové údaje, dny a aktivity v průběhu 

pracovních dnů i o víkendech 

CJ-3-1-03  
rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 umí se zeptat na cestu, získat a podat potřebné informace 

 napíše přání k narozeninám a k Vánocům 

 

Struktura věty při formulaci odpovědí 

 

  

 

 

Anglický jazyk 5. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-1-01  
rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

CJ-5-1-02  
rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně, a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

CJ-5-1-03  
rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

 formou hry názorně předvádí činnosti, o kterých slyší 

 odpovídá na otázky týkající se jeho denního programu a zálib 

 

 

 vhodnými reakcemi a odpověďmi prokazuje, že rozumí známým 

slovům, často opakovaným frázím týkající se tematických okruhů 

– venkov, město, dům, byt, zařízení bytu 

 identifikací lidí a míst na obrazovém materiálu prokazuje stupeň 

porozumění 

 v probíraných okruzích slova a věty, kterým rozumí, aplikuje ve 

cvičeních typu „comprehension“ 

 

 na základě poslechu vybírá správné odpovědi (obrázek, slovo, 

slovní spojení, krátké věty) 

 na základě poslechu doplňuje text danými slovy nebo obrázky 

 na základě poslechu opravuje informace 

 na základě poslechu seřadí obrázky týkající se textu do správného 

pořadí 

 aplikuje stupeň pochopení získaných informací při řešení úkolů, 

které na tematický okruh přímo navazují formou tabulek, písní, 

textů s výběrem odpovědí 

Moje záliby 

Můj dům, moje město – vnitřní 

zařízení domu a bytu, nábytek, místa 

a budovy ve městě/obci 

Konstrukce there is/there are 

Předložky místa  

Konstrukce s „must“ a  „Let´s“ 

Otázky a odpovědi o lidských 

schopnostech a dovednostech 

Popis a lokalizace míst a věcí 

Vydávání pokynů 

Návrhy 

Označení budov na mapě 

Školní předměty a rozvrh hodin 

Vlastivěda: Moje město, 

domov, Práce s mapou 
Český jazyk: popis 

VV: výtvarné ztvárnění 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
CJ-5-3-01  
vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se 

 čte nahlas, plynule, foneticky správně jednoduché texty 

v tematických okruzích 

 uplatňuje zvládnuté fonémy a intonační konstrukce v hlasitém 

čtení 

Venkov, město 
Dům, byt, zařízení bytu 

 

Lidé a jejich zvyky 

 

 

 

 

 



vztahuje k osvojeným tématům  
CJ-5-3-02  
rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

 v jednoduchém textu vyhledá požadovanou informaci a následně ji 

použije při tvorbě odpovědi na otázku 

 dovednost vyhledat potřebnou informaci využívá v řízených 

rozhovorech, konverzaci 

 nové texty a zadání úkolů prozkoumá z hlediska znalostí slovní 

zásoby a neznámá slova vyhledá v dvojjazyčném slovníku 

 doplňuje texty danými slovy 

Příroda a počasí 

Rodina, přátelé 

Hudební nástroje 

Popis činností, slovesa 

Upevňování konstrukce s „have got“,  

včetně otázky a záporu 

Činnosti ve volném čase 

 

Český jazyk: Rodina  

a přátelé  

PSANÍ 
CJ-5-4-01  
napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení 

o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života 

CJ-5-4-02  
vyplní osobní údaje do formuláře 

 sestaví krátké sdělení o svém denním programu ve všední dny  

a o víkendu 

 podle vyplněného dotazníku napíše text o sobě (popis vzhledu, 

věk, odkud je, rodina, zaměstnání, zájmy) 

 napíše jednoduchý dopis z prázdnin 

 vyplní běžné formuláře – například evidenční kartu klubu 

 

Adresa   

MLUVENÍ 

CJ-5-2-03  

odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné 

otázky pokládá 

 souvisle vypráví o sobě, o své rodině a přátelích 

 ptá se na denní režim a záliby 

 představí sebe, své přátele, rodiče 

 ptá se na koníčky svých přátel 

 informuje o běžných činnostech, svátcích členů rodiny a kamarádů 

 „Wh“ - ?“otázky 

Plynulé vyjadřování při tvoření 

otázky 

Přítomný čas prostý a průběhový 

Popis svého dne 

  

CJ-5-2-01  
zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 

CJ-5-2-02  
sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojených témat 

 vybere vhodný pozdrav při setkání i rozloučení, formální 

s dospělými a neformální s kamarádem 

 formuluje otázky k zjištění faktů pro identifikaci objektů a lidí na 

obrázcích 

 tvoří rozhovory ze slovní zásoby a obratů, které získal v daných 

okruzích 

 krátce pohovoří o přečteném textu 

 dokáže o něco požádat a omluvit se 

 ústně sdělí základní údaje o své rodině, přírodě a počasí 

 sestaví krátké dialogy na téma v obchodech 

Můj život, povídání o rodině, 

přátelích 

Popisy, co lidé dělají 

Nakupování 

Záliby 

Tradiční svátky v Británii 

Číslovky 0 – 100 

Povídání o počasí 

Co lidé mají a nemají rádi 

Protiklady 

  

 

 

 



5.2.3 - Výstupy předmětu – Anglický jazyk – 2. stupeň 

 
 

 

Anglický jazyk 6. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

 pracuje s články pro vyhledávání a zpracování nových informací 

 práce s písňovými texty v anglickém originále 

 stupeň porozumění zaznamenává do tabulek navazujících na 

poslechový materiál 

Datumy, měsíce 

V restauraci 

V obchodě 

Zvířata 

 

 

 

VV : výtvarné 

ztvárnění 

 

 

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich 

požadované informace 

 rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů s využitím vizuální 

opory 

 při samostatné práci pracuje podle potřeby se slovníkem 

 rozumí stručným textům o Britských ostrovech, USA, zemích a 

kontinentech, podobnostech a odlišnostech 

 rozumí textům z oblasti nakupování, zdraví, různých aktivit, 

zdraví, módních stylů v odívání 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé 

výpovědi 

 přiřadí otázky k informacím 

 zaznamenává požadované informace do tabulek 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé 

výpovědi 

 přiřadí otázky k informacím 

 zaznamenává požadované informace do tabulek 

 vyvozená slova aplikuje v překladech a cvičeních 

Tematické okruhy navazují na 1. stupeň + nové 

okruhy: 
Moji kamarádi ve škole, 

Denní rutina, 

Národní zvyky v anglicky mluvících zemí – 

Halloween, Christmas, 

Počasí a oděvy, 

Moje rodina, moji mazlíčci, 

Aktivity doma, venku, zájmová činnost,  

Potraviny-nakupování, objednávání v restauraci, 

 

 

 

 

 

 

VMegS 1, 2 

MuV4 

Výchova  

k občanství:Moje 

rodina 

 

POSLECH 

S POROZUMĚNÍM 
CJ-9-1-01  

rozumí informacím 

v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

 rozumí textům v učebnici s obrazovým materiálem podporující 

slovní zásobu a známé fráze v okruzích jídlo, nápoje a recepty 

 vhodnou reakcí projevuje stupeň porozumění, tj. požádá o jídelní 

lístek, jídlo, nápoj 

 odpovídá na podněty a pokyny v prostředí restaurace, 

supermarketu 

 vhodně reaguje v běžných hovorových situacích, ptá se, krátce 

Objednávání jídel 
Recepty  

Povídání o tom, co máme a nemáme rádi 

Nakupování, vyjadřování kvantity 

Stravovací návyky 

Zvyklosti v obchodech 

Intonace anglické věty 

VMegS 1, 2 
Výchova ke zdraví: 

Zdravé pokrmy 

 



CJ-9-1-02  
rozumí obsahu jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvy 

či konverzace, který se týká 

osvojovaných témat 

rozvíjí konverzaci 

 plní pokyny nebo odpovídá na podněty 

 rozeznává v textech známé obraty 

 rozumí základním informacím v krátkých nahrávkách 

 určí, kde lidé, věci nebo zvířata jsou a co dělají, kdy aktivita 

probíhá 

 přiřazuje k sobě patřící informace 

 rozlišuje otázky vyjadřující kvantitu a využívá je při nákupech 

Důraz a rytmus 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Konstrukce how much / how many 

Some / any 

Potraviny a nápoje 

Ovoce a zelenina 

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích  
CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života 

 formou dialogů tvoří tázací věty a používá fráze vedoucí k získání 

personálních informací, které vedou k fyzickému popisu 

 odpovídá na otázky o sobě a své rodině 

 žádá informace o rodině, zájmech kamarádů 

 jednoduchými větami a osvojenými frázemi vypráví, co se dovídá 

v úvodním materiálu každé kapitoly 

 umí se omluvit 
 

Popis: základní popis lidí a oblečení 

Vyprávění: o rodině a volném čase, o tradicích 

v českých a anglických zemích, 
Vyprávění o svých koníčcích, 

Rozhovory-zájmy, zdraví, nákupy, stravování, 

vyjádření stupně oblíbenosti, 

Základní vztahy existenciální (Kdo?..), 

prostorové  

( Kde? Kam?..), časové ( Kdy?..), kvalitativní 

( Jaký? Který? Jak?..), kvantitativní (Kolik?..) 

  

PSANÍ 

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 

 popíše sebe a členy své rodiny v rozsahu dosud probrané slovní 

zásoby 

 napíše jednoduchý text o svém oblíbeném zvířeti, kde žije, čím se 

živí, co umí a co neumí 

 připraví otázky do dotazníku nebo ankety za účelem zpracování 

vlastního projektu kapitoly 

 aplikuje vlastní řešení problému v překladech a cvičeních 

určených k prověření stupně pochopení nového učebního 

materiálu v tematických okruzích 

Upevnění přítomného času prostého a 

průběhového, číslovky základní  

(1-1000), číslovky řadové 
Minulý čas slovesa  

Nepravidelná slovesa 

Zájmena předmětná 

Určování času, příslovce – vždy, často,… 

Přídavná jména 

Vazba there is, there are  

Způsobová slovesa – může, musí, 

Podstatná jména – počitatelná a nepočitatelná  

Množné číslo pravidelné a nepravidelné 

Užívání členů  

  

CJ-9-4-03  

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 
 napíše dopis nebo email 

 ve sděleních aplikuje výrazy, gramatiku a ustálená spojení právě 

probíraných témat 

   

 

 

 



Anglický jazyk 7. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 práce s texty v souvislosti s probíranými tématy 

 práce s písňovými texty v anglickém originále 

Počasí 

Přírodní katastrofy 

Vesmír 

 

  

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 v každé nové kapitole třídí materiál na známé a neznámé výrazy pomocí dříve 

zvládnuté slovní zásoby 

 rozumí textům v učebnici – zeměpisné pojmy, životní události, sport a 

sportovní aktivity, záliby, rodina a rodinné vztahy, plány do budoucna, 

bydlení 

 na základě porozumění textu vyhledává pravdivé a nepravdivé výpovědi 

 odvodí pravděpodobný význam slov z kontextu textu 

 rozumí krátkým příběhům 

 rozumí stručným textům o Britských ostrovech, USA, zemích a kontinentech, 

podobnostech a odlišnostech, textům, které popisují a porovnávají regiony 

Moje země 
Zeměpis Velké Británie 

Reálie anglicky mluvících 

zemí 

Fráze a ustálená spojení 

využívaná při porovnání  

Stupňování přídavných jmen, 

nepravidelné stupňování 

přídavných jmen 

Konstrukce – as...as 

Zeměpisné výrazy 

Výchova k občanství: 

Krásy naší země 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
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 

 přiřadí k otázce správnou odpověď  

 vizuální oporou na základě poslechu doplní text danými slovy 

 přiřadí k sobě patřící informace jako způsob pochopení a identifikaci 

slyšených informací 

 volí správné odpovědi 

 rozumí textům v učebnici, slovní zásobě a známým frázím 

 tvoří otázky a odpovědi k textu 

 označuje, zda výrok je pravdivý, či nepravdivý 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 do rozhovoru doplní odpovídající obraty 

 vysvětlí, proč někdo nemůže něco udělat 

 omluví se, požádá někoho o něco 

Vyjádření množství 

Vyjádření ceny 

Modální slovesa 

 

  

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších 

 tvoří konverzační otázky na téma prázdniny, kde kdo byl a co dělal 

 umí se zeptat na určité místo a popsat ho 

 popíše nehodu, přírodní katastrofu 

Minulý čas prostý- upevnění, 

minulý čas průběhový 

Otázky v minulém čase a 

  



osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či 

událost: popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života 

 stručně interpretuje informace z textu 

 k reprodukci využívá obrazového materiálu, poznámky, ankety 

 porovnává vlastnosti osob a věcí 

 pohovoří o plánech do budoucnosti 

 zapojí se do diskuze o sportu a zábavě 

zápor  

Pravidelná a nepravidelná 

slovesa-upevnění 

Budoucí čas pomocí will a 

going to Tvoření příslovcí 

Slovní zásoba – svět zábavy 

Konstrukce běžných 

hovorových obratů 

PSANÍ 
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 

 doplní základní osobní informace o sobě a o své rodině do formuláře a 

dotazníku 

 sestaví životopis jednoho člena své rodiny 

 popíše a porovná města, regiony, státy s využitím stupňování přídavných jmen 

a ustálených porovnávacích frází 

 jednoduše pomocí stupňování interpretuje výsledek ankety a dotazníku jako 

formu stupně porozumění 

 napíše pohled, email související se svátky 

 sestaví jednoduchý dopis s informacemi o svém městě a zemi 

 ptá se na zajímavá místa, města a země svého kamaráda 

 vyjádří názor k životnímu prostředí 

 napíše dopis a blahopřání, email o sobě, své rodině a svých  

kamarádech 

 popisuje své domácí prostředí 

Stupňování přídavných jmen, 

Vyjádření množství 

Základní fráze k vyjádření 

vlastního názoru 

Vazba there is/are 

Předložky spojené s místem 

Frekvenční příslovce 

Příslovce s koncovkou – ly 

Příbuzenské vztahy 

 

VMegS 1 

VMegS 2 

 

 

Anglický jazyk 8. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětov

é vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 v textech vyhledá konkrétní výrazy a odpovědi na otázky 

 pracuje s autentickými materiály pro vyhledávání a zpracování nových 

informací, např. s internetem a encyklopedií 

 rozumí textům v turistických letácích s obrazovým materiálem podporujícím 

slovní zásobu fráze v okruzích doprava a cestování 

Londýn 

Prohlídka pamětihodností 

Reálie Velké Británie 

Město, památky, budovy 

Doprava 

  

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým 

textům, vyhledá v nich požadované 

informace 

 rozumí textům v učebnici, rozeznává známou slovní zásobu a fráze 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov 

 zaznamenává požadované informace 

 přiřazuje věty k obrázkům 

 doplňuje text danými slovy, větami nebo frázemi 

Hovorové obraty 
Slova vyjadřující směr a 

lokalizaci 

Vztažné věty 

 

  



 tvoří dialog řazením vět do správného pořadí 

 doplňuje informace do plánku města 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
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 

 rozumí krátkým příběhům 

 doplňuje informace 

 rozumí jednoduchým textům s často frekventovanou slovní zásobou, která 

souvisí s životními událostmi, městem, dopravou 

 vhodnou reakcí projevuje stupeň porozumění, tj. ptá se na minulé události a 

odpovídá na otázky 

 odpovídá na podněty a pokyny, s porozuměním se zapojí do diskuze o plánech 

do budoucna 

 určuje věci a skutečnosti, které obsahují nahrávky na podpůrném obrazovém 

materiálu 

Minulé časy 
Budoucí časy  

Předpřítomný čas prostý 

USA-základní informace 

 

  

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 popíše cestu a zeptá se na ni 

 tvoří otázky a využívá modelových vět a frází k získání informací 
 o budovách ve městě 

 hovoří o pocitech, vyjádří přání 

 telefonuje a umí zanechat zprávu 

 ptá se a odpovídá na základní osobní informace 

 jednoduše vyžádá informace o konání společenské akce 

 dokáže něco navrhnout a také odmítnout 

 umí si koupit jízdenku do různých dopravních prostředků  

Přací věty, přídavná jména 

spojená s pocity a zájmy 
Konstrukce vět s „měl 

bys/neměl bys“ 

Slovesa vnímání 

Zdvořilé fráze – návrhy, 

odmítnutí, oslovování lidí ve 

městech a na ulici 

  

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

 mluví o trávení volného času 

 někoho představí a popíše 

 popíše, co musí, nemusí dělat doma a ve škole 

 mluví o vynálezech a objevech 

 vyjádří okamžité rozhodnutí 

 hovoří o minulosti, co se změnilo 

 

Minulý čas prostý a průběhový, 

Předpřítomný čas ve srovnání 

s minulým časem prostým 

Modální slovesa can, can´t, 

must, mustn´t, needn´t 

Budoucí čas pomocí will 

Tázací dovětky 
Oblékání – pokročilejší slovní 

zásoba 

VVMegS 1 

VVMegS 2 

 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost: 

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

 vytvoří vlastní prezentaci o životním stylu 

 sestaví krátký text o sobě a svých aktivitách 

 identifikuje osobu na základě popisu 

 dokončí příběh s využitím probraných časů 

 stručně interpretuje informace z textu 

 na základě získaných informací vypráví o aktivitách v minulém období 

s využitím minulého prostého a minulého průběhového času 

Aktivity ve volném čase 

Popis těla 

Nemoci a péče o zdraví 

Rozšíření slovní zásoby 

přídavných jmen týkající se 

popisu osob 

U doktora 

Chemie: tuky, 

cukry, bílkoviny 

 

 



 k reprodukci využívá i podpůrného obrazového materiálu  

PSANÍ    CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 doplní údaje o svých aktivitách a aktivitách členů své rodiny v uplynulém 

období 
   

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 sestaví dopis s informacemi o svém městě a zemi 

 napíše krátký životopis o sportovci, zpěvákovi nebo herci dle vlastního výběru 

 popíše svůj oblíbený televizní pořad 

 sestaví program společenské akce 

Modální slovesa v přítomném 

čase  

Frázová slovesa, předložky 

s místem 

  

CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 sestaví dopis nebo e-mail o náhlé příhodě 

 napíše dopis o sobě, o svých stravovacích návycích 

 napíše a reaguje na inzerát při hledání prázdninové brigády 

   

 

 

Anglický jazyk 9. ročník 

Očekávané výstupy RVP Ročníkové výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, 

průřezová 

témata 

Poznámky 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9--3-01  
vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 nachází důležité informace ve zvukových i psaných záznamech 

 přiřadí k sobě patřící informace jako způsob pochopení informací 

Povolání a práce 

Peníze 

  

CJ-9-3-02  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

 pro porozumění vyhledává neznámá slova a ustálená spojení 

v dvojjazyčných slovnících 

 doplňuje text vhodnými výrazy a odpovídá na otázky 

 vyhledává pravdivé a nepravdivé informace 

 řadí odstavce do správného pořadí 

 s pomocí podpůrného obrazového materiálu odvodí pravděpodobný 

význam nových slov 

 tvoří text písně řazením vět do správného pořadí 

Upravené texty anglických autorů 
Životní prostředí a klimatické změny 

Přídavná jména, pořadí rozvíjejících 

přídavných jmen 

 

 

VMegS 1 

VMegS 2 

Zeměpis: Životní 

prostředí 

EV 4 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
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 

 vhodnými reakcemi se zapojuje do rozhovorů 

 na základě promluvy doplňuje informace o povinnostech a zákazech 

 odpovídá na zadané otázky 

 zaznamenává informace z poslechových materiálů 

 na základě poslechu řadí obrázky do správného pořadí 

 

Druhy sportů 
Podmínkové věty 

Časové věty 

Trpný rod 

 

  



vyslovované promluvy či konverzace, 

který se týká osvojovaných témat 
MLUVENÍ 

CJ-9-2-01  
se zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních 

i neformálních situacích 

 vhodně reaguje v běžných hovorových situacích formálně i neformálně 

 tvoří otázky a využívá modelových vět a frází k získání informací  

o životních zkušenostech a zážitcích 

 tvoří otázky k formuláři 

 tvoří rozhovory o povolání 

 sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá, rozhodnutí, plány,  

záměry 

 umí varovat a poradit 

 rezervovat si ubytování 

 domluvit si schůzku po telefonu 

Zdvořilé fráze  

Zdvořilé otázky 

Frázová slovesa  

Trpný rod 

Povolání, práce 

Konstrukce – there  is something / 

someone 

 

  

CJ-9-2-02  
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

 na základě získaných informací vypráví o dovednostech, povinnostech a 

zákazech svého kamaráda 

 vypráví o Kanadě a Austrálii (nekoresponduje) 

 srovná školský systém v Británii, USA a ČR 

 porovná bydlení v ČR a v Británii 

 řekne co by se mohlo stát 

 vyjádří názor ke klimatickým změnám 

Podmínkové věty; Gerundium 

Slovní zásoba – životní prostředí, 

klima, globální oteplení 

Kanada – základní informace 
Austrálie – základní informace 

Škola v Británii, USA 

Bydlení v Británii 

Vazba there is / are 

Předložky spojené s místem a časem 

MuV4 

 

 

 

 

 

CJ-9-2-03  
vypráví jednoduchý příběh či událost: 

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

 stručně interpretuje informace z textu 

 k reprodukci využívá i podpůrného obrazového materiálu 

 vypráví příběh jako sled událostí 

 vypráví obsah přiměřeně obtížného textu 

Přímá a nepřímá řeč 
Členy 

 

  

PSANÍ 

CJ-9-4-01  
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 vyplní anketu o svých oblíbených filmech, knihách, spisovatelích, jak 

často navštěvuje kino, knihovnu, jaký druh knih a filmů preferuje 

 vyplní dotazník o vztahu ke sportu 

   

CJ-9-4-02  
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 napíše krátký příběh, osobní zážitek, popis zvláštní události 

 napíše o svých představách a plánech 

 napíše referát o svém idolu 

 sestaví krátký příběh v minulosti 

 vytvoří vlastní pozvánku na oslavu narozenin 

 napíše stručnou recenzi na film či knihu 

Minulé časy – upevnění 

Předpřítomný čas prostý- upevnění 

Zdůrazňovací zájmena 

Konstrukce souvětí – so that 

Hrdinové 

  

CJ-9-4-03  
reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 napíše krátký dopis nebo email o návštěvě kina nebo divadla 

 napíše formální dopis jako odpověď na pracovní inzerát 

 napíše dopis o sobě, o svých stravovacích návycích 

Pravidla psaní formálního  

a neformálního dopisu 

  

 


