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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Předmět Anglický jazyk přispívá  k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 

v rámci integrované Evropy a světa. Osvojení anglického jazyka pomáhá překonat jazykové bariéry a přispívá ke 

zvýšení mobility žáků v budoucím studiu i pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života 
lidí jiné země i jejich odlišné kulturní tradice. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět se vyučuje na druhém stupni ZŠ od 6. do 9. Ročníku, vždy po čtyřech hodinách týdně. 

Žáci jsou v rámci ročníku rozděleni do jazykových skupin. Výuka probíhá většinou ve třídách, v jazykové učebně i 

v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů.  
 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 
- vedeme žáky k výběru a využívání vhodných způsobů efektivního učení 

- učíme žáky operovat s obecně užívanými slovy a nejběžnějšími frázemi 

- motivujeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení a  ke schopnosti posoudit vlastní pokrok 
- podporujeme je v dalším studiu a celoživotním učení 

Kompetence k řešení problému 

- vedeme žáky k vyhledávání nových informací  vhodných k řešení problému 
- podněcujeme žáky k využívání získaných vědomostí  a dovedností a k objevování různých variant řešení 

- motivujeme je tak, aby se nenechali odradit případným nezdarem 

Kompetence komunikativní 
- vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků tak, aby o nich přemýšleli a tvořivě je využívali ke svému rozvoji 

- motivujeme žáky k jednoduchému vyjadřování jejich myšlenek v cizím jazyce 

- umožňujeme žákům  naslouchat záznamům cizojazyčných rozhovorů jiných lidí, aby jim dokázali porozumět 

a vhodně na ně reagovat 

- dbáme na využívání získaných komunikativních dovedností a na vytváření vztahů potřebných 
k plnohodnotnému soužití s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k účinné spolupráci ve dvojicích i ve skupinách 
- motivujeme žáky k vytváření příjemné atmosféry v týmu a k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- pomáháme žákům utvářet si pozitivní představu o nich samých, aby dosáhli pocitu spokojenosti 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky  k respektování přesvědčení druhých lidí 

- učíme žáky projevovat pozitivní postoj ke kultuře jiných národů  
- motivujeme žáky  k respektování požadavků na celosvětovou kvalitu životního prostředí 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, k plnění povinností a závazků 
- vedeme žáky k využívání získaných vědomostí a poznatků  k osobnímu rozvoji a přípravě na budoucnost 

 
Začlenění průřezových témat: 
Multikulturní výchova (MKV) 

- Kulturní diference (poznávání zvláštností jiných kultur a jejich respektování) 
- Multikulturalita (komunikace s cizinci, využití anglického jazyka jako nástroje dorozumění, uvědomění si 

potřeby celoživotního vzdělávání v oblasti cizích jazyků) 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
 

Cizí jazyky budou hodnoceny ve čtyřech kategoriích: 

ústní zkoušení  
rozhovory - čtení a překlad - slovní zásoba - parafrázování 

písemné zkoušení  - hodnocení % 
gramatika a slovní zásoba bude hodnocena % 

práce s textem (doplňování)  

samostatný písemný projev (krátké útvary) 
opakovací testy budou hodnoceny % 

projekty  

skupinová práce bude hodnocena dle přístupu, píle a kvality vypracování 
celkový přístup k předmětu 

příprava na hodinu 

aktivita 
 

Práce s nadanými žáky: 
Práce s nadanými žáky při běžné hodině spočívá v individuálním přístupu k těmto žákům. 

- obtížnější texty k překladu 
- pomoc slabším spolužákům 

- vedení pracovních skupin 

- křížovky, testy, kvízy 
- práce s autentickými materiály  

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Práce s žáky se speciálními potřebami spočívá v individuálním přístupu s ohledem na specifické  

poruchy učení. 

- preferování ústního zkoušení 
- individuální tempo 

- doplňovací cvičení 

- dostatek času na kontrolu práce 

- procvičování správné výslovnosti 

- čtení kratších úseků textu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

AJ – 6. Ročník 

RVP ŠVP 6 učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    
CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají osvojených tematických 

okruhů 

* začíná se orientovat v jednoduchých a zřetelných 

poslechových cvičeních 
*začíná se orientovat v jednoduchých a zřetelných poslechových 

cvičeních 

 
 

Listening comprehension 

 
Listening comprehension 

 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

* zachytí informaci z jednoduchého a zřetelného poslechového 

cvičení 
* pokouší se porozumět jednoduchým otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

Getting basic information from listening exercises 

Basic questions 

 

MLUVENÍ    

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 

* zeptá se na základní informace 
* reaguje na otázku 

* zkouší odpovědět na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 
 

Basic grammar rules 
Common conversation topics 

Pronunciation 

Personal information 

 

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

čase a dalších osvojovaných tématech 

* konverzuje pomocí známých frází (jednoduchá témata) Common conversation topics  

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

*jednoduchým způsobem za použití základních mluvnických 
pravidel a jednoduché slovní zásoby vypráví příběh, popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

Common conversation topics 
Basic grammar rules 

Tenses 

MKV – kulturní diference, 
multikulturalita 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 

* v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména, slova a 

fráze 

* dokáže v textu najít základní informace 

* pracuje se slovníkem 
* v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména a  

* práce s obrázkovým slovníkem 

 
 

Reading short texts 

Comprehension 

Phonetic symbols 

Basic vocabulary topics 
Comprehension 

Basic vocabulary topics 

 
 

 

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

nich požadované informace 

*čte s porozuměním jednoduché texty Reading short texts  

PSANÍ    

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři * vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Filling in a form  

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

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

* dokáže pomocí jednoduchých vět napsat o sobě a své rodině, 

škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 
* pokouší se reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

Writing about common topics 

Written form of the language 
Basic information about oneself 

Written form of the language 

 

 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení * samostatně pracuje na základě  jednoduchého písemného 
pokynu 

Work according to the written instruction  

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

AJ - 7. Ročník 
RVP ŠVP 7 učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají osvojených tematických 
okruhů 

* reprodukuje jednoduché věty z poslechových cvičení 
*zkouší se orientovat v jednoduchých a zřetelných poslechových 

cvičeních 

 

Listening comprehension 
Listening comprehension 

 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

* získá informace z jednoduchého, pomalu a zřetelně 

pronášeného poslechového textu 
* snaží se porozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho 

osoby 

Listening comprehension 

Basic questions 

 

MLUVENÍ    

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 

* zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních situacích 

* snaží se odpovědět na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 
 

Using of gasic grammar rules 
Common regiters according to the teacher´s decision 

Personal information 

 

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

čase a dalších osvojovaných tématech 

* využívá osvojených gramatických jevů k vyjádření toho, co 

dělá právě teď nebo k vyjádření obvyklých činností 

Basic grammar rules 

Tenses 

MKV – multikulturalita 

Kulturní diference 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

* dokáže pomocí jednoduchých vět pohovořit o událostech 

z každodenního života 

Common conversation topics  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

* čte přiměřeně obtížné texty se správnou výslovností 

*v přiměřeně obtížných textech pozná známé fráze 
* pracuje se slovníkem 

* v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména a  

* práce s obrázkovým slovníkem 
 

Reading short texts 

Reading authentic materials 
Work with dictionaries 

Comprehension 

Basic vocabulary topics 
 

 

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

nich požadované informace 

* najde v textu základní informace Reading comprehension  

PSANÍ    

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři * vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Filling in a form  

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

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

* v rámci osvojených mluvnických pravidel a slovní zásoby 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
* snaží se reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

Writting about common topics 

Written form of the language 

 

 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. * samostatně pracuje na základě jednoduchého písemného 
pokynu 

Work according to the written instruction  
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AJ - 8. Ročník 
RVP ŠVP 8 Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají osvojených tematických 

okruhů 

* reaguje na jednoduchá poslechová cvičení 

*snaží se orientovat v jednoduchých a zřetelných poslechových 

cvičeních 

 

Listening comprehension 

Listening comprehension 

 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 

CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

* reprodukuje známé texty a jednoduchá poslechová cvičení 
* získá informace z jednoduchého, pomalu a zřetelně 

pronášeného poslechového textu 

* snaží se porozumět jednoduchým otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

Listening comprehension 
Basic questions 

 

MLUVENÍ    

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

v běžných formálních i neformálních situacích 
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 

 

* zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 
* snaží se odpovědět na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 

 

Common conversation topics 

Pronunciation 
Personal information 

 

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

čase a dalších osvojovaných tématech 

* pomocí osvojených gramatických jevů dokáže hovořit o své 

rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

Basic grammar rules 

Using of basic grammar rules 

Tenses 

MKV – multikulturalita 

Kulturní diference 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

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

Common conversation topics  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 

* čte přiměřeně obtížné texty se správnou výslovností 

*pracuje se slovníkem 
* v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména a  

* práce s obrázkovým slovníkem 
 

Reading short texts 

Work with dictionary 
Reading authentic materials 

Comprehension 
Basic vocabulary topics 

 

 

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

nich požadované informace 

* v přiměřeně obtížných textech najde konkrétní informace Reading comprehension  

PSANÍ    

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři * vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Fillling in a form  

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

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

* s pomocí osvojených gramatických jevů napíše jednoduché 

texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

* snaží se reagovat na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

Writting about common topics 

Written form of the language 
 

 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.. * samostatně pracuje na základě jednoduchého písemného 
pokynu 

Work according to written instructions  
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AJ - 9. Ročník 
RVP ŠVP 9 Učivo Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají osvojených tematických 
okruhů 

* reaguje na jednoduchá poslechová cvičení 
*orientuje se v jednoduchých a zřetelných poslechových 

cvičeních 

 

Listening comprehension 
Listening comprehension 

 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat. 
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

* reprodukuje známé texty a jednoduchá poslechová cvičení 

* získá informace z jednoduchého, pomalu a zřetelně 
pronášeného poslechového textu 

* Rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

Listening comprehension 

Basic questions 

 

MLUVENÍ    

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho 

osoby 

* zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních situacích 

* odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

 

Registers according to textbook and the teacher´s 
decission 

Basic grammar rules 

Personal information 

MKV – multikulturalita 
Kulturní diference 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

* pomocí osvojených gramatických jevů dokáže hovořit o své 
rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

Tenses 
Using of grammar rules 

 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

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

Common conversation topics  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM    

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

* pracuje se slovníkem 

*v přiměřeně obtížných textech najde konkrétní informace 
* v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména a  

* práce s obrázkovým slovníkem 

 

Work with dicitionary 

Reading comprehension 
Comprehension 

Basic vocabulary topics 

 

 

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

nich požadované informace 

* čte přiměřeně obtížné texty se správnou výslovností 

*vyvozuje význam neznámých slov v souvislosti s obsahem 

textu a s vizuální podporou 

Reding authentic materials 

Reading short texts 

 

PSANÍ    

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři * vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Forms and questionnaries  

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

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 

* s pomocí osvojených gramatických jevů napíše jednoduché 

texty týkající s jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 
* reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 

osoby 

Writting about common topics 

Written form of the language 

 

 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.. Samostatně pracuje na základě jednoduchého písemného pokynu Work according to written instruction  

 


