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Výstup Učivo
Průřezová témata,

mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

Poznámky

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
žák
-          rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat

- rozumí obsahu sdělení, dokáže postihnout jeho 
hlavní smysl

MLUVENÍ 
žák
- umí užívat jednoduché obraty vyjadřující 

svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, 
prosbu, přání

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

- je schopen vyprávět o událostech a zážitcích z 
minulosti

- je schopen mluvit o naplánovaných činnostech
- je schopen vyjádřit svůj názor a souhlasit či 

nesouhlasit s jiným názorem
- je schopen porovnat dvě věci

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
žák 

-          čte širší okruh tištěných materiálů a časopisů

tematické okruhy – domácí 
práce, pocity a nálady, popis 
lidí, dopravní prostředky, 
známé osobnosti, cestování, 
exotická zvířata, katastrofy, 
příroda, geografie, obchody, 
televizní programy, počítače

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

- minulý čas prostý – 
sloveso „být“, pravidelná a 
nepravidelná slovesa

- minulý čas prostý – kladná 
a záporná věta, otázka

- sloveso „could“

 OSV:
- sociální rozvoj /monology, 
dialogy, komunikace 
v různých situacích/
 EGS:
-objevujeme Evropu a svět / 
názvy států a národností, styl 
života v těchto zemích/
 MKV:
- kulturní diference /odlišnost 
života u nás a v zahraničí, 
respektování zvláštností 
v životě cizinců u nás/
 MDV:
- práce v týmu /komunikace a 
spolupráce v týmu, stanovení 
si cíle, rozdělení úkolů/

 Zeměpis
 Občanská výchova
 Rodinná výchova
 Dějepis
 Pracovní činnosti
 Hudební výchova
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- rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

- má základní poznatky o anglicky mluvících 
zemích

- umí pojmenovat světadíly a některé státy světa
- zná základní geografické pojmy
- umí porovnat věci
- dokáže podat informace o svých činnostech ve 

volném čase a mluvit o svém oblíbeném filmu, 
televizním pořadu, divadle, hudbě

- umí udělat interview se slavnou osobností
- dokáže zformulovat otázky a odpovědi na téma 

„Popis a charakterové vlastnosti osob“
- dokáže se orientovat v e-mailu, zná jeho 

strukturu a náležitosti
- zná význam zkratek užívaných v běžné, 

neformální komunikaci v e-mailech či jiné 
písemné komunikaci

PSANÍ 
žák 
-          reaguje na jednoduché písemné sdělení
- umí popsat událost, která probíhala v minulosti
- dokáže vyjádřit varování a radu
- umí popsat historickou událost
- umí popsat život známé osobnosti
- umí napsat krátký e-mail se všemi jeho 

náležitostmi
- umí napsat krátkou neformální zprávu

- přítomný čas průběhový 
pro budoucí plány

-
- počitatelná a nepočitatelní 

podstatná jména
- stupňování přídavných 

jmen
- vazby „have to“, „would 

like (to)“, „should“

Informatika
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Učebnice:
Hobbs, Martyn – Keddle, Julia Starr: „Your Space 2“: Student‘ book, Workbook, Teacher’s book

Pomůcky: audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, obrazové a kopírované materiály, názorný materiál, literatura v anglickém 
jazyce, seriály v anglickém jazyce


