
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
Ročník: 6. 

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 
Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
žák 
 

- rozumí pokynům učitele při práci ve třídě a 
dokáže na ně reagovat 
 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy a konverzace, která se 
týká osvojovaných témat             

- dokáže postihnout  
- hlavní smysl jednoduchého sdělení učitele i 

rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
žák  

- čte nahlas přiměřeně jednoduché texty 
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

- umí zazpívat několik písniček  
MLUVENÍ  
žák 

- formuluje jednoduché otázky a odpovídá na ně 
      -     zeptá se na základní informace a adekvátně 
            reaguje v běžných každodenních formálních i 
            neformálních situacích 

- umí představit sebe, svoji rodinu, kamarády 

mluvnice – rozvíjení 
používání gramatických 
jevů k realizaci 
komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
a porozumění) 

 
- sloveso „být“, „mít“ 

v kladné větě, otázce i 
záporu.(dlouhé i krátké 
tvary) 

- přivlastňovací a tázací 
zájmena 

- množné číslo neprav.  
podstatných jmen 

- přivlastňovací pád 
- přídavná jména 
- člen určitý i neurčitý 
- rozkazovací způsob 
- předložky místa a času 
- určování hodin a času 
- přítomný čas prostý 

v kladné větě, otázce i 

 
OSV: 
- sociální rozvoj /monology, 
dialogy, komunikace 
v různých situacích/ 
VDO: 
-občanská společnost a škola 
/každodenní život školy, 
předměty, rozvrh, aktivity, 
porovnání se skutečností ve 
Velké Británii/ 
EGS :                                             
- Evropa a svět nás zajímá 
/život dětí v angl. mluvících 
zemích, zvyky, tradice, oslavy 
nejvýznamnějších svátků/ 
MKV: 
-kulturní diference /odlišnost 
života u nás a v zahraničí/ 
Občanská výchova 
Rodinná výchova 
Hudební výchova 
 
 
 

 
 



PSANÍ  
žák  

- dokáže napsat pohled a dopis 
-  píše bez chyby známé texty 

      -     vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- sestaví jednoduchý telefonní rozhovor 
- dokáže mluvit o svých zájmech, oblíbených 

činnostech a sportech 
- umí se v obchodě zeptat na cenu zboží a požádat 

o něj 
- umí používat názvy školních předmětů, pomůcek 

a vytvořit svůj školní rozvrh 
- umí vyjádřit přesný čas  
- popíše svůj denní režim 
- umí popsat věci, které se dějí pravidelně 

 
 

záporu 
- přivlastňovací pád 
- číslovky do 100 
- názvy některých států 
- základní společenské 

obraty a fráze 
-     zvuková a grafická 

podoba   jazyka – 
rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti 

       a schopnosti rozlišovat 
       sluchem prvky 
       fonologického systému 
       jazyka, slovní a větný  
       přízvuk, intonace, 

ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 

 
Projekty: 

„Komunikace“ 
„Můj svět“ 
„Můj volný čas“ 
 
 

Učebnice:   
Hutchinson, Tom: „Project English 1“: Student´s book, Workbook, Teacher´s book, audiokazety k učebnici 
Barraclough, Carolyn: „Project grammar“ 
 
 

 Pomůcky:      audio a video technika, encyklopedie, obrazové a kopírované materiály, plakáty, názorné pomůcky 


