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Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K
Charakteristika předmětu:
Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a postupné rozšiřování jazykových a komunikačních vědomostí,
schopností a dovedností. Rozvíjí abstraktní myšlení žáka, otevírá před ním nové zdroje a možnosti, vede ho k efektivnějšímu získávání informací, osobních
kontaktů, k nabytí nových znalostí, zkušeností a prožitků, a následně pak ke zvýšení jeho vzdělanosti a mobility. Směřuje nejen k ovládnutí základů jazyka,
ale především principů jeho užívání v aktivní komunikaci na odpovídající úrovni (a to v mluvené i písemné formě), 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 referenčního rámce pro jazyky odpovídá obsah učiva v 1. ročníku a kvintě referenční úrovni A2 – B1, ve 2. ročníku a sextě úrovni
B1, ve 3. ročníku a septimě úrovni B1 – B2 a ve 4. ročníku a oktávě úrovni B2.
Žáci si anglický jazyk volí jako maturitní předmět, buď ve společné/státní části maturitní zkoušky, nebo v profilové/školní části.
Časové a organizační vymezení předmětu:

▪
▪
▪
▪

1. A; Kvinta – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
2. A; Sexta – 3 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
3. A; Septima – 4 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
4. A; Oktáva – 4 hodiny týdně ve skupinách dělených podle jazykové úrovně žáků
Předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací obor Cizí jazyk.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
Kompetence k učení
 nabízí různé zdroje a přístupy k osvojování nových poznatků v oblasti slovní zásoby, gramatiky a v oblasti rozvoje mluveného i písemného projevu
vždy tak, jak je to pro danou skupinu nejvhodnější, s ohledem na rychlost chápání a osvojování si nových poznatků, tempo práce v hodinách atd.
 prostřednictvím přidělování samostatných úkolů ke zpracování a prezentování (referátů, menších skupinových projektů) se snaží přimět žáky ke
kritickému přístupu ke zdrojům informací, k práci s textem, ke zjednodušení a srozumitelné formulaci myšlenek
 vede žáky k plánování učení a pracovních činností za účelem systematického osvojování učiva, hodnotí práci žáků a učí žáka pracovat s chybou
 nové poznatky opírá o již nabyté znalosti z jiných předmětů
Kompetence k řešení problémů
 do výuky často zařazuje nácvik modelových situací v rámci probíraného tématu, zadává takové úkoly, které vyžadují uplatnění různých studijních
strategií a dovedností
 vede žáky k práci se slovníky, s internetem a ostatními médii
Kompetence komunikativní
 používá anglický jazyk i jako jazyk instruktážní a motivuje žáky k využívání anglického jazyka k běžné komunikaci v hodině
 zaměřuje se na rozvoj všech řečových dovedností
 procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů
 zařazuje samostatné promluvy a diskuse na osvojovaná témata
 učí studenty využívat komunikační strategie za účelem osvojení si plynulé a efektivní komunikace
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Kompetence sociální a personální
 rozpoznáním silných a slabých stránek žáka v něm buduje zdravou sebedůvěru v daném předmětu
 vytváří tolerantní a trpělivé prostředí, kdy je kolektiv zodpovědný za úspěch jednotlivce a naopak
 často zařazuje práci ve dvojicích a skupinách a vede žáky k aktivní spolupráci při stanovování a dosahování společných cílů
 osobním příkladem vede žáky ke schopnosti kriticky hodnotit svoji vlastní práci i práci druhých
 představuje jazykové funkce v kontextu běžného života, s nímž se žák může ztotožnit
 zařazováním autentických materiálů z prostředí anglicky mluvících zemí vede žáka k orientaci v základních společenských konvencích těchto zemí
 podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
 netoleruje projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu
Kompetence občanské
 vede žáky k respektu k jinakosti, různorodosti hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 rozvíjí schopnost žáků vyhodnotit chování lidí a zaujmout stanovisko k problematice nebo situaci
 povzbuzuje je k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí
 zadává takové úkoly, při nichž žáci diskutují, vyměňují si názory, spolupracují a vzájemně si pomáhají
Kompetence k podnikavosti
 vede žáky k praktickému využití anglického jazyka tím, že je motivuje k účasti na jazykových soutěžích, podporuje je ve studiu formou letních a jiných
kurzů, doporučuje jim četbu a filmy z daného prostředí a v jazyce, a poukazuje na šíří využitelnosti angličtiny
 na časově nebo obsahově
 vede žáky k uvědomění si důležitosti anglického jazyka pro jejich budoucí studium či kariéru
 prostřednictvím výuky současných aktuálních reálií anglicky mluvících zemí vede žáky k orientaci v rámci politicko-ekonomické situace těchto zemí a
k orientaci v oblasti možností svého uplatnění na tamějším trhu vzdělávání a práce
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Anglickém jazyce se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Český jazyk, Zeměpis, Dějepis, Biologie, Ekologie, Občanské dovednosti.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti (smyslové vnímání, soustředění, paměť, studijní dovednosti)
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (organizace vlastního času, plánování studia, stanovování osobních cílů)
- Sociální komunikace (komunikace, poznávání druhých, empatie, naslouchání, týmová práce, tolerance)
- Rozumějící komunikace (porozumění komunikačním signálům v řeči lidského těla i řeči slov v kontaktu s jinými kulturami).
- Morálka všedního dne (řešení problémů, praktická etika, systém hodnot, rozvíjení dobrých vztahů k lidem)
- Spolupráce a soutěž (kreativita, sociální rozvoj, týmová práce, tolerance)
Multikulturní výchova (MUV)
- 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)
- Žijeme v Evropě (komunikace bez hranic, geografie, reálie, kulturní hodnoty)
- Vzdělávání v Evropě a ve světě (výměnný pobyt, vzdělávací programy EU a možnosti účasti v nich)
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Mediální výchova (MEV)
- Mediální produkty a jejich významy
- Role médií v moderních dějinách
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

FONETIKA
zvuková výstavba slova, samohlásky a dvojhlásky,
přízvuk, fonetická transkripce, redukce, vázání,
zvuková stránka věty, intonace
PRAVOPIS
hláskování,
základní
pravidla,
pravidla
u
složitějších slov, rozdíly pravopisu v britské a
americké angličtině, pravopisné změny související
s různými gramatickými jevy
GRAMATIKA
Systém časů
přítomné časy - prostý a průběhový, minulé časy prostý a průběhový
různé způsoby vyjádření budoucnosti (will, going
to, přítomný čas průběhový)
Modální slovesa
základní modální slovesa a opisy modálních sloves
Podstatná jména
množné číslo se základními nepravidelnými tvary,
počitatelnost a nepočitatelnost, včetně běžných
výjimečných případů, přivlastňovací pád
Členy
základní pravidla, skupiny podstatných jmen bez
členů, užití členů v některých zeměpisných
názvech a vlastních jménech
Zájmena
osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá,
všeobecný podmět, determinanty – some, any,
much, many, a lot (of), lots (of), few, little, a few, a
little
Přídavná jména a příslovce
stupňování – pravidelné/nepravidelné, zvláštnosti a
výjimky, přídavná jména po sponových slovesech
Číslovky
základní i řadové, čtení čísel (letopočet, datum,
telefonní čísla), určování času
SYNTAX

Poslech s porozuměním
 rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě
vztahující se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají
 dokáže pochopit smysl krátkých jasných,
 jednoduchých zpráv a hlášení rozumí hlavním
myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o
běžných tématech
 rozumí smyslu mnoha rozhlasových a
televizních programů týkajících se současných
událostí nebo souvisejících témat pokud jsou
vysloveny poměrně pomalu a zřetelně
Čtení s porozuměním
 rozlišuje různé techniky čtení a podle zadání je
aplikuje
 rozumí textům obsahující často používanou
slovní zásobu
 v jednoduchém textu porozumí hlavním
myšlenkám, s pomocí slovníku pracuje i s
detaily
 v jednoduchých každodenních materiálech
vyhledá požadované informace
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
 shrne a sdělí běžné, obsahově jednoduché
informace
 bez přípravy se dokáže zapojit do hovoru
 o známých tématech
Psaní
 napíše krátké jednoduché poznámky nebo
zprávy týkající se osvojovaných témat

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)
MKV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
EVV - lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS – vzdělávací systémy v anglicky mluvících
zemích a globální problémy současného světa
PROJEKTY – práce mapující vývoj jazykové
vybavenosti (např. plakáty, slohová cvičení),
jazykový kurz
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slovosled - oznamovací věta, otázka, zápor,

postavení frekvenčních příslovcí, vazba there 
is/there are
KOMUNIKAČNÍ FUNKCE
interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor,
náhodné
situace v osobním i profesním životě, komunikace
prostřednictvím telefonu a dalších médií
samostatný ústní projev – instrukce, oslovení,
reakce
na
oslovení,
pozdrav,
přivítání,
představování, rozloučení pozvání a reakce na
pozvání, poděkování a reakce na poděkování,
slušné odmítnutí, reakce na omluvu, žádost, přání,
blahopřání
popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení,
prezentace, reprodukce textu
PÍSEMNÝ PROJEV
kratší text – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední
dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis,
blog, pohlednice
delší text – podrobný životopis, vypravování,
podrobný popis, recenze filmu či knihy
Čtený či slyšený text
jazykově nekomplikované a logicky strukturované
texty, texty informační, popisné, faktografické,
dokumentární, imaginativní i umělecké
KOMUNIKAČNÍ SITUACE
témata: osobní charakteristika a identita, rodina,
bydlení, vzdělávání, volný čas a zájmová činnost,
sport, svět práce, média a komunikace, péče o
zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy,
příroda, počasí, společnost, kulturní život, svátky,
cestování, problémy dospívající mládeže, životní
styl mladé generace, ochrana životního prostředí,
globální problémy (pojem fair trade)
Reálie anglicky mluvících zemí
sociokulturní prostředí v anglicky mluvících zemích
a České republice, sociální a politická situace,
historie a geografie, kultura v širokém slova smyslu
- umění, zvyky, svátky, stravování, bydlení,

zvládá napsat jednoduchý osobní dopis
reaguje na jednoduché písemné sdělení
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školství, kultura a sport atd., pamětihodnosti a
zajímavá místa, významné osobnosti, národní
zvláštnosti, jazykové zvláštnosti a odlišnosti
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

FONETIKA
zvuková výstavba slova, samohlásky a dvojhlásky,
přízvuk, fonetická transkripce, redukce, vázání,
zvuková stránka věty, intonace
PRAVOPIS
hláskování,
základní
pravidla,
pravidla
u
složitějších slov, rozdíly pravopisu v britské a
americké angličtině, pravopisné změny související
s různými gramatickými jevy
GRAMATIKA
Systém časů
přítomné časy - prostý a průběhový, předpřítomný
čas, minulé časy - prostý a průběhový, různé
způsoby vyjádření budoucnosti (will, going to,
přítomný čas průběhový)
Modální slovesa
modální slovesa a opisy modálních sloves (have
to)
Podstatná jména
množné číslo se základními nepravidelnými tvary,
počitatelnost a nepočitatelnost, včetně běžných
výjimečných případů, přivlastňovací pád
Členy
základní pravidla, skupiny podstatných jmen bez
členů, užití členů v některých zeměpisných
názvech a vlastních jménech
Zájmena
osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá,
všeobecný podmět, determinanty – some, any,
much, many, a lot (of), lots (of), few, little, a few, a
little, all, every, each
Přídavná jména a příslovce
stupňování – pravidelné/nepravidelné, zvláštnosti a
výjimky, přídavná jména po sponových slovesech
Číslovky
základní i řadové, čtení čísel (letopočet, datum,
telefonní čísla), určování času
SYNTAX

Poslech s porozuměním
 rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě
vztahující se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají
 dokáže pochopit smysl krátkých jasných,
 jednoduchých zpráv a hlášení rozumí hlavním
myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o
běžných tématech
 rozumí smyslu mnoha rozhlasových a
televizních programů týkajících se současných
událostí nebo souvisejících témat
Čtení s porozuměním
 rozlišuje různé techniky čtení a podle zadání je
aplikuje
 rozumí textům obsahující často používanou
slovní zásobu
 v jednoduchém textu porozumí hlavním
myšlenkám, s pomocí slovníku pracuje i s
detaily
 v jednoduchých každodenních materiálech
vyhledá požadované informace
Mluvení – samostatný projev
 ovládá a používá fráze a věty k jednoduchému
popisu osvojovaných témat
 dokáže používat jednoduché spojovací výrazy
Mluvení – ústní interakce
 zeptá se na základní informace, na podobné
otázky dokáže odpovědět
 shrne a sdělí běžné, obsahově jednoduché
informace
 bez přípravy se dokáže zapojit do hovoru
 o známých tématech
Psaní
 napíše krátké jednoduché poznámky nebo
zprávy týkající se osvojovaných témat
 zvládá napsat jednoduchý osobní dopis
 reaguje na jednoduché písemné sdělení

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),
kreativita,
sociální
rozvoj
(komunikace,
poznávání
druhých,
empatie,
naslouchání, týmová práce, tolerance), morální
rozvoj (řešení problémů, praktická etika, systém
hodnot)
MKV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
EVV - lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS – vzdělávací systémy v anglicky mluvících
zemích a globální problémy současného světa
PROJEKTY – práce mapující vývoj jazykové
vybavenosti (např. plakáty, slohová cvičení),
jazykový kurz
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slovosled - oznamovací věta, otázka, zápor,
postavení frekvenčních příslovcí, vazba there
is/there are
ÚSTNÍ PROJEV
interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor,
náhodné
situace v osobním i profesním životě, komunikace
prostřednictvím telefonu a dalších médií
samostatný projev – instrukce, oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání, představování,
rozloučení pozvání a reakce na pozvání,
poděkování a reakce na poděkování, slušné
odmítnutí, reakce na omluvu, žádost, přání,
blahopřání, popis, shrnutí, srovnání, vyprávění,
oznámení, prezentace, reprodukce textu
PÍSEMNÝ PROJEV
kratší text – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední
dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis,
blog, pohlednice
delší text – podrobný životopis, vypravování,
podrobný popis, recenze filmu či knihy
ČTENÍ A POSLECH S POROZUMĚNÍM
jazykově nekomplikované a logicky strukturované
texty, texty informační, popisné, faktografické,
dokumentární, imaginativní i umělecké
KOMUNIKAČNÍ SITUACE
témata: osobní charakteristika a identita, rodina,
bydlení, vzdělávání, volný čas a zájmová činnost,
sport, svět práce, média a komunikace, péče o
zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy,
příroda, počasí, společnost, kulturní život, svátky,
cestování, problémy dospívající mládeže, životní
styl mladé generace, ochrana životního prostředí,
globální problémy (pojem fair trade)
Reálie anglicky mluvících zemí
sociokulturní prostředí v anglicky mluvících zemích
a České republice, sociální a politická situace,
historie a geografie, kultura v širokém slova smyslu
- umění, zvyky, svátky, stravování, bydlení,
školství, kultura a sport atd., pamětihodnosti a
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zajímavá místa, významné osobnosti, národní
zvláštnosti, jazykové zvláštnosti a odlišnosti
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

FONETIKA
zvuková výstavba slova, samohlásky a dvojhlásky,
přízvuk, fonetická transkripce, redukce, vázání,
zvuková stránka věty, intonace
PRAVOPIS
hláskování,
základní
pravidla,
pravidla
u
složitějších slov, rozdíly pravopisu v britské a
americké angličtině, pravopisné změny související
s různými gramatickými jevy
GRAMATIKA
Systém časů
přítomné časy - prostý a průběhový, předpřítomný
čas, minulé časy – prostý, průběhový a minulý,
různé způsoby vyjádření budoucnosti (will, going
to, přítomný čas průběhový),
Modální slovesa
základní modální slovesa a opisy modálních
sloves, další modální slovesa a významově
podobné konstrukce: would rather, to be supposed
to, ought to
Nepřímá řeč
posuny v souslednosti časů, slovosled v nepřímé
otázce
Trpný rod
přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný
Gerundium a infinitiv
základní pravidla, větné vzorce: slovesa s vazbou
na infinitiv a gerundium, včetně významových
rozdílů
u sloves s oběma možnými vazbami
Složitější větné konstrukce
vedlejší věty podmínkové, přací věty
Podstatná jména
množné číslo se základními nepravidelnými tvary,
počitatelnost a nepočitatelnost, včetně běžných
výjimečných případů, přivlastňovací pád, složená

Žák:
Poslech s porozuměním
 rozumí delším promluvám a přednáškám na
běžná témata

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů,
pokud téma dostatečně zná
 Rozumí většině rozhlasových a televizních
programů týkajících se současných událostí
nebo souvisejících témat
Čtení s porozuměním
 rozlišuje různé techniky čtení a podle zadání je
aplikuje
 rozumí textům obsahující často používanou
slovní zásobu
 čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
 rozumí článkům a zprávám, které se zabývají
současnými problémy
Mluvení – samostatný projev
 ovládá a používá fráze a věty k popisu široké
škály osvojovaných témat
 popisuje události a své zážitky, sny, naděje a
cíle
 odůvodní a vysvětlí své postoje, názory a plány
 vypráví příběh nebo přiblíží obsah knihy či filmu
Mluvení – ústní interakce
 používá jazyk k řešení většiny běžných situací
 dokáže iniciovat, udržet v chodu a ukončit
 jednoduchou konverzaci na známé téma
 vysvětlí a obhájí své názory
Psaní
 umí napsat srozumitelný text na širokou škálu
témat souvisejících s osobními zájmy
 dokáže popsat své zážitky a události, sny,
naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a
odůvodnit své názory a plány

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),
kreativita,
sociální
rozvoj
(komunikace,
poznávání
druhých,
empatie,
naslouchání, týmová práce, tolerance), morální
rozvoj (řešení problémů, praktická etika, systém
hodnot)
MKV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
MEV - Role médií v moderních dějinách, Mediální
produkty a jejich významy
EVV - lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS – vzdělávací systémy v anglicky mluvících
zemích a globální problémy současného světa
PROJEKTY – práce mapující vývoj jazykové
vybavenosti (např. plakáty, slohová cvičení),
jazykový kurz
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podstatná jména
Členy
základní pravidla, skupiny podstatných jmen bez
členů, užití členů v některých zeměpisných
názvech a vlastních jménech, idiomatické vazby
bez užití členu
Zájmena
osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá,
všeobecný podmět, determinanty - all, every, each,
much, many, a lot (of), lots (of), few, little, a few, a
little
Přídavná jména a příslovce
stupňování – pravidelné/nepravidelné, zvláštnosti a
výjimky, přídavná jména po sponových slovesech,
pořadí přídavných jmen ve větě
Číslovky
základní i řadové, čtení čísel (letopočet, datum,
telefonní čísla), určování času
SYNTAX
slovosled - oznamovací věta, otázka, zápor,
postavení frekvenčních příslovcí, vazba there
is/there are
ÚSTNÍ PROJEV
interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor,
náhodné
situace v osobním i profesním životě, komunikace
prostřednictvím telefonu a dalších médií
samostatný projev – instrukce, oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání, představování,
rozloučení pozvání a reakce na pozvání,
poděkování a reakce na poděkování, slušné
odmítnutí, reakce na omluvu, žádost, přání,
blahopřání
popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení,
prezentace, reprodukce textu
PÍSEMNÝ PROJEV
kratší text – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední
dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis,
blog, pohlednice
delší text – podrobný životopis, vypravování,
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podrobný popis, recenze filmu či knihy
ČTENÍ A POSLECH S POROZUMĚNÍM
jazykově nekomplikované a logicky strukturované
texty, texty informační, popisné, faktografické,
dokumentární, imaginativní i umělecké
KOMUNIKAČNÍ SITUACE
témata: osobní charakteristika a identita, rodina,
bydlení, vzdělávání, volný čas a zájmová činnost,
sport, svět práce, média a komunikace, péče o
zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy,
příroda, počasí, společnost, kulturní život, svátky,
cestování, problémy dospívající mládeže, životní
styl mladé generace, ochrana životního prostředí,
globální problémy (pojem fair trade)
Reálie anglicky mluvících zemí
sociokulturní prostředí v anglicky mluvících zemích
a České republice, sociální a politická situace,
historie a geografie, kultura v širokém slova smyslu
- umění, zvyky, svátky, stravování, bydlení,
školství, kultura a sport atd., pamětihodnosti a
zajímavá místa, významné osobnosti, národní
zvláštnosti, jazykové zvláštnosti a odlišnosti

02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 | strana 13 (celkem 15) | 1. 9. 2014

OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

FONETIKA
zvuková výstavba slova, samohlásky a dvojhlásky,
přízvuk, fonetická transkripce, redukce, vázání,
zvuková stránka věty, intonace
PRAVOPIS
hláskování,
základní
pravidla,
pravidla
u
složitějších slov, rozdíly pravopisu v britské a
americké angličtině, pravopisné změny související
s různými gramatickými jevy
GRAMATIKA
Systém časů
přítomné časy - prostý a průběhový, předpřítomný
čas, minulé časy – prostý, průběhový a minulý,
různé způsoby vyjádření budoucnosti (will, going
to, přítomný čas průběhový), předbudoucí čas
Modální slovesa
základní modální slovesa a opisy modálních
sloves, další modální slovesa a významově
podobné konstrukce: would rather, to be supposed
to, ought to
Nepřímá řeč
posuny v souslednosti časů, slovosled v nepřímé
otázce
Trpný rod
přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný – prostý i
průběhový, vazba „to have something done“
Gerundium a infinitiv
základní pravidla, větné vzorce: slovesa s vazbou
na infinitiv a gerundium, včetně významových
rozdílů
u sloves s oběma možnými vazbami
Složitější větné konstrukce
vedlejší věty podmínkové, přací věty, vztažné věty
definující
i
nedefinující,
jejich
zkracování
participiem
Podstatná jména
množné číslo se základními nepravidelnými tvary,

Žák:
Poslech s porozuměním
 rozumí delším promluvám a přednáškám na
běžná témata

dokáže sledovat i složitou výměnu názorů,
pokud téma dostatečně zná
 rozumí většině rozhlasových a televizních
programů týkajících se aktuálních témat
 rozumí většině filmů ve spisovném jazyce
Čtení s porozuměním
 rozlišuje různé techniky čtení a podle zadání je
aplikuje
 rozumí textům obsahující často používanou
slovní zásobu
 čte s porozuměním literaturu ve studovaném
jazyce
 rozumí článkům a zprávám, které se zabývají
současnými problémy
Mluvení – samostatný projev
 dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat
k široké škále osvojovaných témat
 vysvětlí své stanovisko k aktuálním otázkám a
uvede výhody a nevýhody různých řešení
Mluvení – ústní interakce
 používá jazyk k řešení většiny běžných situací
 dokáže se plynule a spontánně účastnit
rozhovoru s rodilým mluvčím
 vysvětlí a obhájí své názory týkající se
obecných témat
Psaní
 umí napsat srozumitelný text na širokou škálu
témat souvisejících s osobními zájmy
 dokáže popsat své zážitky a události, sny,
naděje a cíle
 umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a
plány

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),
kreativita,
sociální
rozvoj
(komunikace,
poznávání
druhých,
empatie,
naslouchání, týmová práce, tolerance), morální
rozvoj (řešení problémů, praktická etika, systém
hodnot)
MKV – kulturní diference (jedinečnost sebe sama a
druhých, tolerance, respekt), lidské vztahy
(spolupráce, integrace, solidarita, principy slušného
chování)
MEV - Role médií v moderních dějinách, Mediální
produkty a jejich významy
EVV - lidské aktivity a problémy životního prostředí
EGS – vzdělávací systémy v anglicky mluvících
zemích a globální problémy současného světa
PROJEKTY – práce mapující vývoj jazykové
vybavenosti (např. plakáty, slohová cvičení),
jazykový kurz
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počitatelnost a nepočitatelnost, včetně běžných

výjimečných případů, přivlastňovací pád
Členy
základní pravidla, skupiny podstatných jmen bez
členů, užití členů v některých zeměpisných
názvech a vlastních jménech, idiomatické vazby
bez užití členu
Zájmena
osobní, přivlastňovací, tázací, vztažná, neurčitá,
všeobecný podmět, determinanty - all, every, each,
much, many, a lot (of), lots (of), few, little, a few, a
little
Přídavná jména a příslovce
stupňování – pravidelné/nepravidelné, zvláštnosti a
výjimky, přídavná jména po sponových slovesech
Číslovky
základní i řadové, čtení čísel (letopočet, datum,
telefonní čísla), určování času
SYNTAX
slovosled - oznamovací věta, otázka, zápor,
postavení frekvenčních příslovcí, vazba there
is/there are
ÚSTNÍ PROJEV
interakce – formální i neformální rozhovor,
diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor,
náhodné
situace v osobním i profesním životě, komunikace
prostřednictvím telefonu a dalších médií
samostatný projev – instrukce, oslovení, reakce
na oslovení, pozdrav, přivítání, představování,
rozloučení pozvání a reakce na pozvání,
poděkování a reakce na poděkování, slušné
odmítnutí, reakce na omluvu, žádost, přání,
blahopřání
popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení,
prezentace, reprodukce textu
PÍSEMNÝ PROJEV
kratší text – pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání,
pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední
dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis,
blog, pohlednice
delší text – podrobný životopis, vypravování,

zvládne napsat pojednání nebo zprávy,
předávat informace, obhajovat nebo vyvracet
určitý názor
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podrobný popis, recenze filmu či knihy
ČTENÍ A POSLECH S POROZUMĚNÍM
jazykově nekomplikované a logicky strukturované
texty, texty informační, popisné, faktografické,
dokumentární, imaginativní i umělecké
KOMUNIKAČNÍ SITUACE
témata: osobní charakteristika a identita, rodina,
bydlení, vzdělávání, volný čas a zájmová činnost,
sport, svět práce, média a komunikace, péče o
zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy,
příroda, počasí, společnost, kulturní život, svátky,
cestování, problémy dospívající mládeže, životní
styl mladé generace, ochrana životního prostředí,
globální problémy (pojem fair trade)
Reálie anglicky mluvících zemí
- sociokulturní prostředí v anglicky mluvících
zemích a České republice, sociální a politická
situace,historie a geografie, kultura v širokém slova
smyslu - umění, zvyky, svátky, stravování, bydlení,
školství, kultura a sport atd., pamětihodnosti a
zajímavá místa, významné osobnosti, národní
zvláštnosti, jazykové zvláštnosti a odlišnosti

