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Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K
Charakteristika předmětu:
Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto předmětu a poskytnout jim nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých
částí světa, pro četbu a studium cizojazyčných textů, práci s počítačem, internetem atd. Výuka směřuje k ovládnutí základní slovní zásoby k ústní i písemné
komunikaci, k rozvíjení zvukové a grafické podoby jazyka, k rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka na odpovídající
úrovni, k poznání kultury a reálií příslušné jazykové oblasti, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, k utváření vzájemného porozumění
mezi národy a k respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny. K dosažení cílů vzdělání jsou využívány různé formy a metody práce – frontální a skupinová výuka,
individuální práce a práce ve dvojicích a využití audio-vizuální techniky.
Dle konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídá obsah učiva v primě a sekundě referenční úrovni A1 – A2, v tercii a kvartě
úrovni A2.
Poslech s porozuměním
 rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě osvojovaných témat, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně
 dokáže pochopit smysl krátkého jasného sdělení
 rozumí obsahu jednoduché konverzace
Čtení s porozuměním
 čte a chápe jednoduché texty
 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních materiálech
Mluvení – samostatný projev
 ovládá a používá fráze a věty k jednoduchému popisu osvojovaných témat
 dokáže používat jednoduché spojovací výrazy
Mluvení – ústní interakce
 se zeptá na základní informace, na podobné otázky dokáže odpovědět
 zvládá jednoduchou výměnu informaci týkající se osvojovaných témat
Psaní




napíše krátké jednoduché poznámky, zprávy týkající se osvojovaných témat
zvládá napsat jednoduchý osobní dopis
reaguje na jednoduché písemné sdělení

Časové a organizační vymezení předmětu:
▪ Prima – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
▪ Sekunda – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
▪ Tercie – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
▪ Kvarta – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
Předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací obor Cizí jazyk.
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Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
Kompetence k učení
 nabízí žákům rozmanité aktivační metody studia předmětu a podporuje jejich zájem zabývat se anglickým jazykem i ve volném čase
 vede žáky k využívání a poznávání učebních strategií odpovídajících jejich možnostem a učí žáky propojovat probraná témata a jazykové jevy
 učí žáky pracovat s různými materiály a informačními zdroji
 vede žáky k samostatnosti a systematičnosti v získávání poznatků a jejich vzájemnému propojování, kritickému postoji ke své vlastní práci,
překonávání případných překážek při učení a zodpovědnosti za výsledky svého učení
Kompetence k řešení problémů
 vede žáky k vyhledávání informací a nalezení postupů vhodných pro řešení problému či dosažení výsledku
 připravuje žáky na práci s mluveným slovem (nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem, řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném
prostředí)
 učí žáky schopnosti opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
 vede žáky k samostatné četbě cizojazyčného textu
Kompetence komunikativní
 učí žáky zformulovat anglicky jednoduché myšlenky a využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu
 vede žáky k porozumění jednoduchému sdělení i přiměřenému textu v anglickém jazyce
 pobízí žáky k vyjádření a obhajobě svých vlastních postojů, názorů, pocitů
 umožňuje žákům využívat informační a komunikační prostředky a technologie
Kompetence sociální a personální
 vede žáky k účinnému zapojení se a spolupráci ve dvojicích i ve skupinách a k rozdělení rolí ve skupině
 podporuje žáky v přiměřené obraně svých práv a prosazení sebe sama a respektování práv druhých
 umožňuje žákům utvářet pozitivní představu o sobě a dosáhnout pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu
 učí žáky dodržovat zásady slušného chování v anglicky mluvícím prostředí
Kompetence občanské
 vede žáky k porozumění nutnosti studia cizího jazyka a zároveň k poznání jiných kultur v souvislostech současného světa i ve vztahu k jeho vlastní
osobě
 seznamuje žáky s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím, buduje a rozvíjí jejich smysl pro kulturu a tvořivost
 aktivně zapojuje žáky do společenského dění
Kompetence pracovní:
 učí žáky samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem a využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí
 vede žáky ke smyslu pro povinnost ve vztahu k zadaným úkolům i studiu a rozvíjí u něj další osobní vlastnosti, které mu umožní splnit zadaný úkol
podle jeho osobního maxima
 směřuje žáky k dohodě o rozdělení práce, jejím průběhu a výsledcích společného úsilí
 učí žáky dodržovat vymezená pravidla, plnit své povinnosti a závazky
 pobízí žáky k využití nabytých znalostí a zkušeností k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucí povolání
Rozvíjení mezipředmětových vztahů (MV):
V Anglickém jazyce se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk, Zeměpis, Dějepis a Biologie.
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Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova (MKV)
- Kulturní diference (jedinečnost sebe sama a druhých, etnický původ, tolerance, životní styly, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost)
- Lidské vztahy (spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného chování, získávání nových přátel, modely soužití)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá
Mediální výchova (MEV)
- Tvorba mediálního sdělení
- práce v realizačním týmu (vlastní potřeby a cíle, potřeby a cíle týmu, odpovědnost za formulaci a prezentaci postojů)
- Vnímání mediálních sdělení (orientace v mediovaných obsazích)
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PRIMA
Učivo

NA ZAČÁTKU
Slovní zásoba – základní informace o sobě, pokyny
pro práci ve třídě, pozdravy, rodina, sporty
Gramatika – sloveso to be, can, have got, jednotné
a množné číslo podstatných jmen, člen neurčitý,
přivlastňovací pád

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 ovládá slovní zásobu k tématu,
 představí sebe i druhé
 rozumí používaných pokynům a frázím,
adekvátně na ně reaguje
 utvoří a používá tvary množného čísla
podstatných jmen pravidelných a některých
nepravidelných
 sestaví jednoduchou větu s podstatným
jménem počitatelným v jednotném čísle a
neurčitým členem, rovněž tak i v čísle
množném bez členu
 rozumí a sestaví jednoduché věty oznamovací
kladné, tázací a záporné
 na zjišťovací otázku reaguje správnou kladnou
nebo zápornou krátkou odpovědí
 využívá přivlastňovacího pádu pro vyjádření
vlastnictví, přiřazuje věci ke svým spolužákům

OSV – rozvoj schopností poznávání (smyslové
vnímání, soustředění, paměť, studijní dovednosti),
seberegulace a sebeorganizace (organizace
vlastního času, plánování studia, stanovování
osobních cílů)

MŮJ ŽIVOT

Slovní zásoba – škola, školní předměty, zájmy a 
koníčky, měsíce v roce
Gramatika – přítomný čas prostý, frekvenční 
příslovce, řadové číslovky







ovládá slovní zásobu k tématu
mluví o sobě, svých zájmech, rodině a
kamarádech
pojmenuje anglicky školní předměty, orientuje
se ve školním rozvrhu a dokáže o něm mluvit
mluví o svých denních aktivitách a také je
časově zařadí
popíše své volnočasové aktivity, a kdy je
provozuje
rozumí a sestaví jednoduché věty oznamovací
kladné, tázací a záporné
ovládá řadové číslovky ve výslovnosti i ve
psané podobě, vyjadřuje díky nim data nebo
pořadí a dokáže datum správně vyslovit i
napsat
hovoří o narozeninových datech a také o
významných dnech a svátcích dané země

MEV – tvorba mediálního sdělení
MV – český jazyk, biologie, zeměpis
PROJEKT – “Rok v mém životě“
“Zvířata“
“Pozdrav z dovolené“
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ZVÍŘATA

Slovní zásoba – zvířata

Gramatika – přítomný čas průběhový, krátké 
odpovědi, předmětná zájmena




ovládá slovní zásobu k tématu
pojmenuje tuzemská i exotická zvířata
popíše vzhled zvířete, kde a jak žije
používá přítomný čas prostý k popisu právě
probíhající činnosti
rozpozná rozdíl mezi oběma přítomnými časy a
správně je používá
správně a vhodně využívá tvary předmětných
zájmen
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SEKUNDA
Učivo

výstupy

Žák:
JÍDLO
 ovládá slovní zásobu k tématu
Slovní zásoba – druhy potravin, jídel a nápojů  používá
nová
slovíčka
v připravených
Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná
rozhovorech
jména, členy, some/any, How much?, How many?,  hovoří o svém oblíbeném jídle a popíše jeho
a little/a few
přípravu a ingredience
 napíše recept na jednoduchý pokrm
 seznámí se s typickými jídly různých zemí
světa
 z příkladů vyvodí rozdíl mezi počitatelnými a
nepočitatelnými podstatnými jmény, používá
těchto jmen ve správných tvarech a významech
 přiřazuje k nim členy a kvantifikátory
 dokáže vyjádřit počet a množství
 dokáže počítat nepočitatelná podstatná jména
pomocí vhodných obalů a nádob
SVĚT

Slovní zásoba – zeměpisné pojmy, počasí

Gramatika – stupňování přídavných jmen, than a
vazba as… as pro porovnávání, otázky s how







ovládá slovní zásobu k tématu
představí zeměpisné, přírodopisné, dějepisné a
jiné zajímavosti a informace o své zemi
získává základní faktografické informace o
Velké Británii
orientuje se na mapě Velké Británie a poznává
zajímavá místa
navazuje na slovní zásobu přídavných jmen
stupňuje je pomocí koncovek a příslovcí
porovnává spolužáky ve třídě, rodinné
příslušníky, země aj.
zná synonyma nebo antonyma k přídavným
jménům diskutuje o různých ročních obdobích
a typických aktivitách

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV – rozvoj schopností poznávání (smyslové
vnímání, soustředění, paměť, studijní dovednosti),
seberegulace a sebeorganizace (organizace
vlastního času, plánování studia, stanovování
osobních cílů), morální rozvoj (řešení problémů,
praktická etika, systém hodnot)
MUV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
MEV – tvorba mediálního sdělení
MV – český jazyk, biologie, zeměpis
PROJEKT – “Recept“
“Česká Republika“
“Oblíbený film“
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ZÁBAVA

Slovní zásoba – televizní programy, filmy, návrhy

Gramatika – vyjádření budoucnosti vazbou going
to, přídavná jména a příslovce, vyjádření nutnosti 
pomocí have to






ovládá slovní zásobu k tématu
hovoří o svých oblíbených filmech, seriálech
nebo hercích
uvádí příklady různých druhů zábavy,
prezentuje filmy, divadelní představení, knihy,
komiksy aj.
chápe rozdíl mezi příslovci a přídavnými jmény,
používá je ve správném významu a na
správném místě
ve větě využívá vazbu be going to k vyjádření
budoucího času pro povídání o svých
plánovaných činnostech, tvoří otázky i záporné
věty
umí vyjádřit nutnost pomocí have to
zná způsoby jak dát a přijmout návrh
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TERCIE
učivo

DOMOV
Slovní zásoba – stádia lidského života, rodina,
rodinné vazby a rodokmen, představování se,
volnočasové aktivity, pozvánky
Gramatika – minulý čas prostý, časový výraz ago,
vyjádření minulosti vedlejší větou, vyjádření pocitů,
likes & dislikes

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 ovládá slovní zásobu k tématu
 představí svou rodinu a její historii, vytvoří si
svůj rodokmen a orientuje se v terminologii
rodinných vztahů
 získá informace o způsobu rodinného života ve
Velké Británii
 využívá slovní zásoby spojené s trávením
volného času
 aktivně používá minulého času k vyjádření
různých minulých událostí
 popíše prožitý víkend a vhodně využívá slovní
zásobu spojenou s trávením volného času
 vypráví o svých oblíbených a neoblíbených
činnostech
 vytvoří, přijme nebo odmítne pozvánku

OSV – rozvoj schopností poznávání (smyslové
vnímání, soustředění, paměť, studijní dovednosti),
seberegulace a sebeorganizace (organizace
vlastního času, plánování studia, stanovování
osobních
cílů),
kreativita,
sociální
rozvoj
(komunikace,
poznávání
druhých,
empatie,
naslouchání, týmová práce, tolerance), morální
rozvoj (řešení problémů, praktická etika, systém
hodnot)

BUDOUCNOST

Slovní zásoba – vesmír, doprava, místa k životu a 
práci

Gramatika – vyjádření budoucnosti pomocí will a 
be going to.


MÍSTO A ČAS

Slovní zásoba – každodenní činnosti, přírodní 
katastrofy, dům, místnosti, vybavení
Gramatika – minulý čas průběhový, “smyslová 
slovesa“ look a sound



MUV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
MEV – tvorba
v realizačním týmu

mediálního

sdělení,

ovládá slovní zásobu k tématu
vyjádří svou představu budoucího světa
popíše svou budoucnost
MV – český jazyk, biologie, zeměpis, dějepis
will - utvoří větu kladnou, zápornou tázací a
použije k vyjádření své představu o
budoucnosti, okamžitého rozhodnutí a nabídky PROJEKT – “Moje rodina“
be going to - utvoří větu oznamovací, tázací,
“Naše budoucnost“
kladnou i zápornou s touto vazbou, chápe její
“Země světa“
význam a správně používá k vyjádření úmyslu,
záměru či plánu
ovládá slovní zásobu k tématu
utvoří větu v minulém čase průběhovém
k popisu situace z minulosti
rozlišuje obě formy minulého času a aktivně je
používá
samostatně vypráví libovolný zážitek či příběh
ze své minulosti, kreativně vytváří příběhy
správně používá slovesa look a sound

práce
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KVARTA
Učivo

MÍSTA VE MĚSTĚ
Slovní zásoba – památky a místa ve městě,
orientace, instrukce
Gramatika – členy, vazba there is/there are,
neurčitá zájmena, přítomný čas průběhový
k vyjádření budoucnosti

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 ovládá slovní zásobu k tématu
 zeptá se na cestu, vysvětlí, jak se dostat
z bodu A do bodu B
 ovládá pravidla pro použití členů určitých i
neurčitých a správně je používá
 bez problémů tvoří a používá neurčitá zájmena
 používá přítomný čas průběhový k plánování
dohodnutých aktivit

OSV – rozvoj schopností poznávání (smyslové
vnímání, soustředění, paměť, studijní dovednosti),
seberegulace a sebeorganizace (organizace
vlastního času, plánování studia, stanovování
osobních
cílů),
kreativita,
sociální
rozvoj
(komunikace,
poznávání
druhých,
empatie,
naslouchání, týmová práce, tolerance), morální
rozvoj (řešení problémů, praktická etika, systém
hodnot)

ZKUŠENOSTI

Slovní zásoba – sport, soutěže, ochrana životního 
prostředí
Gramatika – předpřítomný čas, ever, never a just


PROBLÉMY

Slovní zásoba – nemoci a bolesti, záchranné 
služby, rady, odmítnutí návrhů
Gramatika – modální slovesa must/mustn’t, don’t 
have to, can, should/shouldn’t, frázová slovesa




ovládá slovní zásobu k tématu
rozumí textu zabývajícím se problematikou
životního prostředí
vytvoří předpřítomný čas z pravidelných i
vybraných nepravidelných sloves
používá předpřítomný čas k promluvě o svých
zkušenostech

MUV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
MEV – tvorba
v realizačním týmu

mediálního

sdělení,

MV – český jazyk, dějepis, zeměpis, biologie
ovládá slovní zásobu k tématu
svěří se „svým problémem“, popíše jej a PROJEKT – “Významné město“
kreativně poradí řešení
“Významná historická postava“
aktivně a správně využívá modální slovesa a
“Služby“
sloveso have to pro vyjádření povinnosti ve
větách oznamovacích kladných i záporných a
v otázkách
rozumí probíraným frázovým slovesům a umí je
použít
slušným způsobem odmítne návrh

práce

