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5.1. 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

CIZÍ JAZYK 

5.1.2. 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 

Výuka jazyků má stěžejní význam ve výchovně vzdělávacím procesu, velkou důležitost hraje především úroveň jazykové kultury, na 

kterou je kladen největší důraz i ve výuce Anglického jazyka. Cílem je tedy jak připravit žáky na praktické užití anglické řeči v rámci 

integrované Evropy i světa, tak i seznámit je s interní složkou jazyka, tedy pokusit se pochopit i specifika anglicky mluvících zemí a jejích 

obyvatel.  Stěžejní prací v jednotlivých lekcích je poslech, četba a především interpretace reálných textů (jak písemných, tak mluvených). 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: 

 Obsahové požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který 

konkretizuje různé stupně ovládání jazyka. Vzdělávání v anglickém jazyce by mělo směřovat k dosažení úrovně A2, při které žák rozumí větám a 

výrazům z oblastí, které se jej bezprostředně týkají. Dovede se tak bez obtíží vyjádřit o své rodině, nakupování, místopisu či zaměstnání. 

 Mezi hlavní priority výuky patří také rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku v rámci interkulturní komunikace, jeho chápání 

jako svébytného historického jevu se svými specifiky a především získávání sebedůvěry při samostatném vystupování na veřejnosti. 

 

Výuka anglického jazyka probíhá buď v kmenových či specializovaných učebnách (např. v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí 

nebo PC učebně). Vyučuje se v prvním až devátém ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle učebního plánu, tedy na prvním 

stupni v1.a 2. roč. po jedné  vyuč.hodině (viz. aktualizace 2010) ve 3. až 5. ročníku po třech vyučovacích hodinách a na druhém stupni v 6. až 9. 

ročníku také po třech hodinách. 

    

Další cizí jazyk – Základy anglického jazyka: Žáku je nabídnut v 6. ročníku a ve tříhodinové časové dotaci jeho výuku absolvuje až do 9. 

ročníku. Podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky by žáci měli dokončit vědomostmi úrovně - A1. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: 

 

 KOMPETENCE K UČENÍ 

 
- vedeme žáky k efektivnímu učení různými formami 

- podporujeme snahu se sebevzdělávat a snahu k dalšímu studiu 

- pomáháme žákům vyhledávat nové informace a orientovat se v dalších učebních materiálech 

- vytváříme širší pohled žáka na svět a jeho kulturu 

- vedeme žáky k poznání smyslu učit se a vytvářet si na něj pozitivní názor 

 

 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

 

- učíme žáky orientovat se v různých problémových situacích  

- vytváříme modelové krizové situace a vedeme žáky k jejich rozboru a hledání řešení 

- podporujeme sledování vlastního pokroku 

- učíme žáky obhájit své rozhodnutí a uvědomit si svou zodpovědnost 

 

 

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

- klademe důraz na formulování a vyjadřování myšlenek i v jiném než mateřském jazyce 

- vedeme žáky k vyjádření se kultivovaně i v písemném projevu 

- učíme je vhodně reagovat na názor a postoj druhých osob 

- vedeme žáky k porozumění různým textům, používání německých časopisů a novin, používání slovníků a internetu jako zdroji informací 

- podporujeme komunikaci v cizím jazyku formou dopisování si s německy mluvícími žáky jiných zemí 
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 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 
- podporujeme práci v menších skupinách 

- učíme žáky k úctě při jednání s druhými 

- podporujeme rozvoj mezilidských vztahů 

- podporujeme u žáka potřebu sebedůvěry danou tím co už v jiném jazyce umí 

 

 

 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 
- učíme žáka respektovat názor a přesvědčení druhých 

- podporujeme zodpovědné rozhodnutí v dané situaci 

- učíme žáka chránit a poznávat tradice a kultury naší vlasti, ale i jiných zemí 

- ovlivňujeme žáka k úctě k občanům jiných zemí a braní tohoto občana jako rovnocenného partnera 

- rozvíjíme v žácích humánního chování k různým národnostním menšinám 

- vedeme žáky k odstranění rasových předsudků a různých forem rasové diskriminace 

 

 

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- podporujeme účinné používání učebních materiálů a vybavení 

- učíme žáka používat své znalosti v přípravě na budoucí povolání 

- učíme žáka chápat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek, chápat jeho podstatu a dále ho rozvíjet 

- učíme žáka pochopit význam mezinárodního dorozumění 
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU CIZÍ JAZYK:  

1. stupeň 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy – 1. období 

 7.1. Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

 7.2. Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

 7.3. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

 7.4. Pochopí obsah i smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

 7.5. Používá abecední slovník učebnice 

Receptivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy – 2. období 

 7.6. Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 

 7.7. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

 7.8. Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu 

 7.9. Vyhledává v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 

 7.10. Používá dvojjazyčný slovník 

Produktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy – 2. období 

 7.11. Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do 

formulářů 

 7.12. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace 

 7.13. Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

Interaktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy – 2. období 

 7.14. Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 
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2. stupeň 

Receptivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy 

 8.1. Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

 8.2. Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá 

známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

 8.3.  Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 8.4. Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 8.5. Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku 

Produktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy 

 8.6. Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících se životem v rodině, škole a probíranými tematickými 

okruhy 

 8.7. Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

 8.8. Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 

 8.9. Vyžádá jednoduchou informaci 

Interaktivní řečové dovednosti 

Očekávané výstupy 

 8.10. Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 
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I. Stupeň 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů 1. období v rámci podpůrných opatření:  

Řečové dovednosti 
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů 2. období v rámci podpůrných opatření: 

Poslech s porozuměním 
 CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
Mluvení 
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) 
Čtení s porozuměním 
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
Psaní 
-  je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

II. Stupeň 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů  v rámci podpůrných opatření: 

Poslech s porozuměním 
CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 
CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby  
Mluvení 
CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby  
Čtení s porozuměním 
CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
Psaní 
CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 1. ročník Průřezová témata 

 
7.4. pochopí způsoby oslovování a pozdravů v anglicky mluvících zemích. 

7.6. pochopí základní otázky typu jak se jmenuješ a umí krátce odpovědět. 

Odpovědět na pozdrav, jednoduché otázky co to je, odpovídá jednoslovně dle 

známých slovíček 

7.2. žáci adekvátně reagují na známé pokyny, např. aby se např. posadil i, stoupli 

si, odpověděli na pozdrav na dotaz na jméno… 

 
 

7.2. žáci rozumí barvám, jednoduchým otázkám, tomu jestli je něco malé, velké… 

7.4. žáci pochopí jednoduchou konverzaci ohledně vánočních dárků, velikonoc 

7.6 rozumí významu písničky 

 
 

7.2. žáci rozumí jednoduchým pokynům, aby ukázali, co mají v penále, kde je 

školní taška, učebnice… 

7.4. pochopí jednoduchý dialog vedený s ohledem na osvojovaná témata, známá 

slovíčka ve vztahu k barvám  a počtu 

7.6.  aktivně umí ukázat s ohledem k osvojovanému tématu patřičný počet např. 

tužek… umí napočítat do deseti a číslovky použít k správným podstatným 

jménům  
 

7.2 žáci umí odpovědět na otázku, co mají rádi. 

7.4 rozumí dialogu svých spolužáků ve vztahu k osvojovaným a již známým 

slovíčkům 

7.7 rozumí na základě poslechových a vizuálních materiálů osvojované slovní 

zásobě a jednoduchým pokynům 
 

7.2 rozumí jednoduchým pokynům, co má udělat ve vztahu k vlastnímu tělu a 

hračkám 

7.4., 7.6  rozumí dialogu svých spolužáků ve vztahu k osvojovaným a již známým 

slovíčkům 

7.7.  rozumí na základě poslechových a vizuálních materiálů osvojované slovní 

zásobě a jednoduchým pokynům 

 

Welcome  

- Hallo, goodbye, good morning 

- What is your name? - I’m, ... - Who/what is this? - Here is a 

... – basic phrases 

 

 

 

Merry Christmas / Easter 

- Christmas song 

 - big, small, little - I like  - I would like - I have- basic colours 

(blue, yellow, white, red, black, green) 

 

 

Pen and Pencils  
- There is a ...  - What is this? It is ... – numbers – 1-10 - 

How many …? - What is in …? - Thank you. - I don’t know. 

- Yes, it is 

 

 

Our food 

- Do you like….? Yes I do / No, I don’t 

 

 

 

Come and play  
- our body, 

- toys 

- Basic instruction for children, what they have to do / can do. 

 

 

 

O1 poznávání lidí kolem 

sebe, já jsem/ on je,… Co 

to je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 1. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 1. ročník Průřezová témata 

 
7.2 rozumí jednoduchým pokynům, co má udělat ve vztahu k osvojované slovní 

zásobě 

7.4., 7.6  rozumí dialogu svých spolužáků ve vztahu k osvojovaným a již známým 

slovíčkům 

7.7.  rozumí na základě poslechových a vizuálních materiálů osvojované slovní 

zásobě a jednoduchým pokynům 

 

 
7.2 rozumí jednoduchým pokynům, co má udělat ve vztahu k osvojované slovní 

zásobě 

7.4., 7.6  rozumí dialogu svých spolužáků ve vztahu k osvojovaným a již známým 

slovíčkům 

7.7.  rozumí na základě poslechových a vizuálních materiálů osvojované slovní 

zásobě a jednoduchým pokynům 

 
 

7.2 rozumí jednoduchým pokynům, co má udělat ve vztahu k osvojované slovní 

zásobě 

7.4., 7.6  rozumí dialogu svých spolužáků ve vztahu k osvojovaným a již známým 

slovíčkům 

7.7.  rozumí na základě poslechových a vizuálních materiálů osvojované slovní 

zásobě a jednoduchým pokynům 

 

In the countryside 

- Where are you? Here I am. / Here we are. 

 

 

 

 

 

Happy Birthday  
- my family 

- I have got ... - Is it … ? - How old are you? I’m (seven). I’m 

not (six).  

 

 

Animal  friends  
- There’s a … 

- Do you like (dogs)? 

- Where’s… ? on / in -. Up /down. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 2. ročník Průřezová témata 

 

7.1. Alphabet 

7.2. What, which, how,... 

7.3. Alphabet 

7.4. What, which, how,... 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

Revision  
Alphabet 

Numbers (0-20) 

What, which, how,... 

Family 

- Members of my family are… 

- prepositions 

 

Animals 

- on the farm / in the garden / in the wood 

- present continuous (What are they doing?...) 

 

My day /diary 

- morning,…,  at … o’clock 

- days of week 

 

At school 

- There is a ...  - What is this? It is ... – numbers (1-20) 

- How many …?  

- prepositions, colours, numbers 

 

Shopping and food 

- food and drink  - I like… Can I have…? Yes, please. Thank you. 

How much is it? 

 

Our bodies 

- modal verb  - can 

Playtime 

- happy birthday 

- members of my family 

- Present simple – I like… 

 

 

 

O1 rozvoj schopností 

poznávání 

- slovní zásoba 

- já a mé okolí 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 2. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 2. ročník Průřezová témata 

 
 

7.1. , 7.3. , 7.6, 7.8  osvojovaná slovní zásoba 

7.2.  7.4. rozumí a správně reagují na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 
 

7.2. žáci rozumí barvám, jednoduchým otázkám, tomu jestli je něco malé, velké… 

7.4. žáci pochopí jednoduchou konverzaci ohledně vánočních dárků, velikonoc 

7.6 rozumí významu vánoční písničky 

 

Dressing up 

- weather/clothes 

- Where do you go? … 

 

Merry Christmas / Easter 

- Christmas songs 

 - big, small, little 

- I like  - I would like - I have 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo  Průřezová témata poznámky 

 
7.1. vyslovuje a čte foneticky správně 

pozdravy a internacionální slova 

 

 

 

 
7.2. rozumí pokynům jako posaď se, ukaž 

penál, tužku, okno,… 

 

 
7.3. rozlišuje psanou a mluvenou podobu 

slovní zásoby, zejména číslovek 

 

 

 
7.4. rozumí a pochopí jednoduchou 

konverzaci spolužáků o našem městě , zemi 

a Velké Británii 

 
7.5. používá abecední slovník učebnice na 

vyhledávání významu nových slovíček 

 

 

 

Introduction 

- greetings 

- international word (banana, taxi …) 

- colours, things and their colours 

- alphabet 

-  numbers 0-10 

 

My classroom 

- things in the classroom 

- numbers 10-20 

 

My family 

- family, adjectives, describing people 

- numbers 20, 30, 40,…100; 

- happy, birthday, today, dear 

 

My home 

- rooms 

- country, town, village 

- Great Britain 

 
My room 

- various toys, new, old 

- favourite prepositions of place 

- furniture, floor, the same, different 

 

P8O – komunikace 

v různých situacích-pozdrav 

 

P6O – poznávání spolužáků 

 

P1O – cvičení dovedností 

zapamatování – anglické 

pexeso 

 

 

P22MU – význam cizího 

jazyka jako nástroj 

dorozumění 

 

 

 

 

Pozdravy používat 

na začátku a konci 

každé hodiny 

 

Pokyny už od 

začátku výuky 

v angličtině, lépe si 

je žáci osvojí 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo  Průřezová témata poznámky 

 
7.6. rozumí známým slovům  a 

jednoduchým větám k tématu já a moji 

přátelé 

 
7.7. rozumí obsahu a smyslu autentických 

materiálů (poslech a obrázky – zdroj 

internet) 

 
7.8. Čte nahlas a plynule jednoduché texty 

týkající se Vánoc a Velikonoc 

 

Me and my friends 

- parts of face, hair (colour, style) 

- penfriend, twins, best friend 

 

My pets 

- pets, parts of animal’s bodies 

 

Christmas/ Eastern 

- Christmas/Eastern things 

 

Grammar:  

- names of English letters 

- plural of nouns 

- indefinite article A vs. AN 

- Prepositions (IN, UNDER, ON, NEXT TO, 

AT, FROM 

- personal and possessive pronouns 

- verb “TO BE” affirmative, questions, 

negative, short answer 

- TO BE and TO HAVE GOT 

- THERE IS / THERE ARE 

 

 

P8O – dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P16G – zvyky a tradice 

anglicky mluvících zemí 

v porovnání s českými 

tradicemi 

 

P16G – život dětí v jiných 

zemích 

 

 

 

 

Důraz na 

pečlivou 

výslovnost 

žáků 

 

 

Český jazyk – 

vánoční 

svátky, tradice, 

zvyky 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo  Průřezová témata poznámky 

  
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 7.7, 7.9, 7. 10 

rozumí smyslu autentických materiálů, vyhledá v něm patřičnou 

informaci a odpoví, umí použít dvojjazyčný slovník 

 
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 
7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

Introduction 

 

Numbers 1 – 100, colours 

 

 

 

My hobbies 

 

 

 

 

Food and drink 

 

 

 

 

Leisure time activities 

- names of the seasons, months 

 

 

 

My school 

- days of week, school subjects 

 

 

 

P1O - poznávání 

spolužáků 

P8O – komunikace se 

ploužáky, pozdrav, 

představení 

 

 

P7O – popisování 

příbuzenstva a přátel 

včetně vztahům 

k nim 

 

 

 

 

 

 

 

P10O – reakce na 

určité pokyny 

 

 

P12D – škola a její 

vliv na život dětí 

 

 

Opakování formou tvorby 

plakátů „Co už umím?“ 

 

 

Tvorba rodokmenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičení měsíců a dnů 

hlášením na začátku 

hodiny, do sešitu psát 

anglické datum 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 4. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 
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7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 
 

7.1, 7.3, 7.6, 7.8  žáci vyslovují, foneticky čtou, rozlišují 

grafickou a mluvenou podobu slova ve vztahu k osvojované a již 

známé slovní zásobě 7.2, 7.4 rozumí a správně reagují 

na probíraná témata a již známou slovní zásobu 

 

 
 

7.11, 7.12, 7. 13 sestaví, reprodukuje a správně obměňuje sdělení 

k probíranému tématu, správně používají modální sloveso „can“   

předložky , „to like“    
7.9, 7.11, 7.12, 7. 13  sestaví, reprodukuje a správně obměňuje 

sdělení k probíranému tématu, správně používají přítomný čas 

prostý, přítomný čas průběhový   
 

Clothes  
 

 

 

People 

- names of countries, job 

 

 

Eastern/ Christmas 

- habits (Czech/ GB/ USA) 

 

 

GRAMMAR: 

- imperative, possessive’s adjective 

- there is / there are, to be, to have got,  

- “ing” form of verbs 

- modal verb can 

- “to like” 

- Present Simple 

- Prepositions 

- Present Continuous 

- Present Simple 

- There is / there are 

- I like / I would like 

 

 

 

 

 

P16 – Jsme součástí 

EU 

 

P16G – zvyky a 

tradice ČR 

v konfrontaci 

s Velkou Británií  

 

P7O – vyjádří citový 

vztah k lidem i věcem 
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Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 5. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 

Učivo Průřezová témata poznámky 

 
7.8. čte nahlas a foneticky správně v přiměřeném 

obsahu texty týkající se představování 

 

 

 
 

7.9. vyhledává v jednoduchém textu informaci o 

nakupování, cenách atd. a vytvoří odpověď na 

otázku 
 

7.10. používá dvojjazyčný slovník k vyhledání 

dalších exotických zvířat, která nejsou uvedená 

v učebnici 
 

7.12. Reprodukuje ústně i písemně obsah 

přiměřeně obtížného textu zaměřeného na minulý 

čas a je schopen jednoduché konverzace na toto 

téma 

 
7.13. obměňuje krátké texty se zachováním 

smyslu textu na téma volný čas a volnočasové 

aktivity 

 
7.14. aktivně se začlení do jednoduché 

konverzace na téma prázdniny, pozdraví a 

rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne 

požadovanou informaci 

Introduction 

- school subject, school activities 

- days, times, daily routine and free time 

activities 

- jobs, places of job, activities 

- places and activities in/at them 

 

Shopping 

- shopping phrases 

- names of shops 

 

Animals 

 

In the past 

- time words, time expressions, with LAST 

and AGO - various abilities 

 

Leisure times activities 

- names of more sports and musical 

instruments - time expressions 

 

Holiday 

- names of holiday activities 

 

Countries and continents 

- names of countries 

- nationalities and languages  

- American English words 

P8O – komunikace 

v různých situacích  

 

P19MU – poznávání jiných 

kultur  

 

P6O – poznávání přátel a lidí 

kolem sebe 

 

P17G – tradice v oblékání a 

stravování evropských 

národů 

 

P1O – rozvoj zapamatování 

u žáků pomocí her 

 

P7O – popis členů a vztahů 

v rodině 

 

P8O – komunikuje se 

spolužáky 

 

P27E – vztah dětí k okolí ve 

kterém žijí  

 

P16G – zvyky a tradice 

anglicky mluvících zemí 

v porovnání s českými 

 

Anglické pokyny v průběhu 

hodiny 

 

 

 

Velký důraz na výslovnost   

 

 

 

 

 

 

 

Zpěv pomáhá dětem lépe si 

pamatovat slovíčka  
a fráze  
 

 

 

 

 

Malování a popisování 

obrázků rozvíjí 

představivost 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 

Učivo Průřezová témata Poznámky 

  
7.11. sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché písemné sdělení, krátký text a 

odpověď na sdělení; vyplní své základní 

údaje do formulářů 

GRAMMAR: 

- Present Simple 

- ON + day 

- WANT TO + verb 

- Present Continuous 

- Prepositions of place 

- Past Simple affirmative (HAD) 

- TO BE - past  (WAS, WERE)  

- TO HAVE GOT - past (HAD, DIDN’T HAVE) 

- CAN – past (COULD, COULDN’T) questions. 

- Past tense affirmative – regular verbs, past tense 

interrogative, short answer 

-  past tense affirmative – irregular verbs (WENT, 

SAW, BOUGHT) 

- Present continuous with future meaning 

- expressing future affirmative, interrogative and 

short answer  

- GOING TO 
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Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (A2) 6. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 6. ročník Průřezová témata poznámky 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – introduce   

8.3., 8.5.  8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – school – phrases  

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – countries and nationalities 

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – Greetings, introductions and 

saying goodbye 

 

 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – house and flat   

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – house and flat  

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – family relationship (talking about 

family) ¨ 

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – adjectives to describe character 

 

 

 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – Czech republic  

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – Czech Republic - Prague - My 

town (PROJECT) - visitors 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – British school  

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – British school, our school, out-

of-school activities 

 

 

 

WELCOME 

vocabulary (the alphabet, everyday words, numbers, 

telephone numbers, days of the week and months of 

the year, ordinal numbers, interests) 

 

HELLO 

Countries and Nationalities (Talking about facts, 

saying where are you from) 

Personal objects (Personal information) 

Greetings, introductions and saying goodbye 

 

HOMES 

rooms in the house (talking about house, describing 

a room), Furniture 

asking and giving personal information 

 

FAMILY 

Vocabulary and functions 

family relationship (talking about family) 

adjectives to describe character (talking about 

possessions) 

adjectives to describe characters 

 

KEEP IT! 

sports (talking  about how well you can do 

something) 

free time activities (talking about your interests) 

 

SCHOOL 

school subjects (Talking about your daily routine) 

house rules and school rules  (Talking about 

obligation; Talking about possession; Invitations) 

clothes 

 

 

O6 poznávání lidí 

O8 komunikace 

 

G16 Evropa a svět nás zajímá 

 

Mu19 Kulturní diference  

jedinečnost a individualita, 

sociokulturní rozdíly v ČR a 

v EU ve vztahu k vlastnímu 

bydlišti 

 

G 16 Evropa a svět nás zajímá 

 svět kolem nás, zkušenosti 

z ciziny, zvyky v jiných 

kulturách … 

D13 Občan, občanská 

společnost a stát ve vztahu 

Česká republika 

 

Mu 22 Multikulturalita ve 

vztahu ke škole 

Mu 19 Kulturní diference, 

rozdíly v ČR a Velké Británii 

D13 Občan, občanská 

společnost a stát 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 6. ročník Průřezová témata poznámky 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  Animals (talking about actions in 

progress), The weather (talking about the weather) 

8.3., 8.6., 8.8. ,  8.9. 8.10.   – school trip, animals (Project) 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5 – sight seeing   

8.3., 8.6., 8.8.,8.9. 8.10.   – sightseeing, orientation in the city 

 

 

 

 

 

8.7. – present simple, adverbs of frequency 

8.7. - imperative 

8.7. - plural of nouns - to be 

8.7. - possessive case - to have got 

8.7. – present tense in contract 

8.7. – can, there is/are 

8.7. – present continues 

8.7. - demonstrative pronouns, present simple II,wh-question 

8.7. - imperative 

 

PLACES 

Animals (talking about actions in progress) 

The weather (talking about the weather) 

 

Places (Asking the way and giving directions) 

Czech schools, We don't wear school uniforms 

countries around us (Talking about daily routine 

Describing where you live 

Locating countries 

My part of Europe 

My country 

 

GRAMMAR: 

- Question  words 

- Imperative 

- to be (positive, negatives, questions and short 

answers); be: question words 

- Articles 

- there is/are 

- lots of 

- Irregular plurals 

- this/that/those/these 

- Preposition of place 

- have got - possessive 's, questions, negative and 

short answers 

- Possessive pronouns and Whose…? 

- can: positive and negative forms, questions and 

short answers 

- must: positive and negative forms 

- Adverbs of manner 

- Adverbs of frequency 

- Question words and present simple 

- Present continuous: positive and negative, 

questions and short answers 

- Present continuous or present simple 

- Preposition of time 

- Object pronouns 

 

HALLOWEEN / THANKSGIVING/ 

CHRISTMAS / EASTER 
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Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (A2) 7. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 7. ročník Průřezová témata poznámky 

 
 

8.1.,  8.2., 8.3., 8.4. Appearance , Exchanging personal info. 

8.5.,8.6., 8.8. 8.9. 8.10. School (Classroom English) 

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – free time 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – free time - responsibilities 

 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary –  Bonfire night! 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – holiday and celebration 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary - Something to eat? 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – drink and food 

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – road safety 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – road safety 

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – first aid 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – first aid 

 

 

 

 

WELCOME 

School (Classroom English) 

Rooms and furniture (Talking about possessions) 

Appearance (Exchanging personal information) 

Clothes 

  

PEOPLE 

Daily life (Talking about daily routines) 

Jobs in the house (Talking about ability) 

Describing people (Classroom survival) 

 

TRAVEL 

Adjectives (talking about past events) 

Transport means (talking about past events) 

Space travel 

Inventions 

 

THE FUTURE 

Weekend activities (talking about the future) 

Agreeing and disagreeing 

Mysteries (giving opinions) 

 

THE PAST 

Problems (talking about problems) 

Airport (talking about the past) 

Animals (asking for information) 

 

HEROES 

Disasters (talking about the past) 

Feelings (asking questions about the past) 

 

NATURE 

Nature (making comparisons) 

O6 poznávání lidí 

-já jsem… / ty jsi... 

- představování 

- seznamování, škola 
 

G 16 Evropa a svět nás zajímá 

 svět kolem nás, zkušenosti 

z ciziny, zvyky… poznatky 

z prázdnin (travel) 

 

Mu 22 Multikulturalita - 

travelling  

 

09 kooperace a kompetice  

ve vztahu „den s kamarády“ 

 

 

 

 

O10 Řešení problémů a 

rozhodovací dovedností. 

(Disasters, heroes) 

 

E 26 Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(Nature, animals) 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 7. ročník Průřezová témata poznámky 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – favourite activities  

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – favourite activities - sport 

 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – environment 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – environment 

 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – vocabulary – live in future 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – live in future - environment 

 

 

 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Travelling, Sports 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Realities of GB - describing 

locations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. - modal verbs 

8.7. - verb to have to  

8.7. - countable and uncountable nouns - expressing quantity 

8.7. - comparative and superlative form of adjective 

8.7. - future tense with going to 

8.7. - Prepositions of time 

8.7. - adverb formation 

8.7. – future tense 

8.7. - past continues tense - past simple tense and present 

continuous 

 

Geography (talking about superlatives) 

Animals (shopping) 

 

OUTDOORS 

Things to do (talking about future plans) 

Shops (talking about the weekend) 

- making arrangements 

 

CYBERWORLD 

TV programmes (Talking about obligation) 

Computers (Talking about the internet) 

- Asking for giving opinions 

 

FREE TIME 

Travelling, Sports 

Free time activities 

- describing locations 

- working with notes 

 

GRAMMAR 

Past simple be: positive, negative, questions and short 

answers 

Past simple regular verbs: positive, negative, questions, 

short answers and questions words 

Past simple: positive - regular and irregular verbs 

there was /there were 

Present and past 

Present continuous as future 

Prepositions of time 

Comparative adjectives (as..as / not as…as) 

Superlative adjectives 

Present continuous for future arrangements (R) 

would like (to), could 

may/might 

have to 

should 

infinitive of purpose 

 

HALLOWEEN / THANKSGIVING/ CHRISTMAS / 

EASTER 

 

 

E 27 Vztah člověka 

k prostředí (Geography, 

animals) 

 

 

 

G 17 Objevujeme Evropu a 

svět EU 
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Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (A2) 8. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 8. ročník Průřezová témata poznámky 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Holiday experiences (Talking about 

holiday); Nature (Talking about nature) 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10. – Dates (Giving advice); History 

(giving opinions) 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Countries and Nationalities (Talking 

about facts, saying where are you from) 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Personal objects (Personal 

information); Greetings, introductions and saying goodbye 

 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Jobs (Talking about future intentions) 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10. – Musical instruments (Talking 

about music); (Talking about the weather) 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – The solar system (Talking about the 

future); 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.  – Computer verbs (Talking 

about technology); Compound nouns (Talking about the 

future) 

 

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Helping others 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Festivals and special days 

(Talking about the past); Websites (Talking about duties and 

rules); Verb and Prepositions (Asking about rules) 

 

 

 

WELCOME 

Holiday experiences (Talking about holiday) 

Nature (Talking about nature) 

Dates (Giving advice) 

History (giving opinions) 

 

EVENTS 

Countries and Nationalities (Talking about facts, saying 

where are you from) 

Personal objects (Personal information) 

Greetings, introductions and saying goodbye 

 

 

AMBITIONS 

Jobs (Talking about future intentions) 

Musical instruments (Talking about music) 

(Talking about the weather) 

 

 

SCIENCE 

The solar system (Talking about the future) 

Computer verbs (Talking about technology) 

Compound nouns (Talking about the future) 

 

 

 

 

 

 

HELPING OTHERS 

Care (Talking about experiences in the past) 

Problems (Asking about experiences in the past) 

Multi-word verbs (Making compliments) 

 

E24 Ekosystémy (význam, změny 

okolní krajiny vlivem člověka) - 

Nature (Talking about nature) 

 

O1 poznávání lidí kolem sebe, já 

jsem/ on je,… 

O6 poznávání lidí -já jsem… / ty 

jsi... - představování - 

seznamování - moji příbuzní 

E27 Vztah člověka k prostředí 

(Nature and adventure) 

E26 Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (what do you 

know about some another 

country?) 

 

Science: 

E 26 Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí - vlivy 

průmyslu na prostředí, 

zpracovávané materiály a jejich 

působení, vliv právních a 

ekonomických nástrojů na vztahy 

průmyslu k ochraně životního 

prostředí, průmysl a udržitelný 

rozvoj společnosti  

 

Helping others: 

G 17 Objevujeme Evropu a svět 

(ve vztahu k mezinárodním 

charitativním organizacím) 

G 16 Evropa a svět nás zajímá 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 8. ročník Průřezová témata poznámky 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Celebration 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   –  

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – The future 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Education (Talking about the 

future); Green lifestale (Talking about plans); Collocations 

(Describing a picture) 

 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Challenge 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10. – Physical activities (Talking about 

experiences); Out and about (Talking about duration); 

(Negotiation) 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  –  Teen life 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Shopping  (talking about recent 

events); People (giving opinions); Verb with to, about, to 

(giving opinions) 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – A trip to the U.S. 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.  – Czech schools, countries around 

us; Travelling (Talking about landmarks in the U.S.) 

Graphs and charts (Talking about graphs and charts) 

Festivals (Talking about festivals) 

 

CELEBRATIONS 

Festivals and special days (Talking about the past) 

Websites (Talking about duties and rules) 

Verb and Prepositions (Asking about rules) 

 

 

THE FUTURE 

Education (Talking about the future) 

Green lifestale (Talking about plans) 

Collocations (Describing a picture) 

 

 

 

CHALLENGE 

Physical activities (Talking about experiences) 

Out and about (Talking about duration) 

(Negotiation) 

 

 

TEEN LIFE 

Shopping  (talking about recent events) 

People (giving opinions) 

Verb with to, about, to (giving opinions) 

 

 

A TRIP TO THE U.S. 

Czech schools, countries around us 

Travelling (Talking about landmarks in the U.S.) 

Graphs and charts (Talking about graphs and charts) 

Festivals (Talking about festivals) 

 

GRAMMAR 

- Articles 

- to be (positive, negatives, questions and short answers) 

- be going to: all forms, be going to for prediction 

- Prepositions of movement 

- WILL for prediction definitely / probably; WILL for 

offers, promises and decisions 

- First conditional 

- Present perfect: regular verbs, positive and negative 

(never/ever),  irregular verbs, questions and short 

Celebrations: 

D 15 Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

Mu 19 Kulturní diference 

Mu 22 Multikulturalita 

 

O8 Komunikace (Education) 

O10 Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (Green 

life style) 

 

G 16 Evropa a svět nás zajímá - 

svět kolem nás, zkušenosti z 

ciziny, zvyky v jiných kulturách … 

How busy is your life? 

 

 

E 27 Vztah člověka k prostředí 

(shopping) 

 

 

 

E27 Vztah člověka k prostředí 

(travelling) 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 8. ročník Průřezová témata poznámky 

answers 

- Present perfect with just / already / yet 

- Indefinite pronouns 

- too/ too much / too many / (not) enough 

 

HALLOWEEN / THANKSGIVING/ CHRISTMAS / 

EASTER 
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Vzdělávací oblast Vyučovaný předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (A2) 9. Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 

 

Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 9. ročník Průřezová témata poznámky 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Eco tourism (Describing green 

activities) 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10. – Online games (giving 

pros and cons); Life stages (Talking about time); My English 

(Planning) 

 

 

 
     

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Well-being 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Illness and injuries (talking 

about facts, results and conditions; Behaviour (Defining and 

explaining; Joining information 

 

 

 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Talent show (Giving opinions; 

Reporting) ; 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10. – Making a film 

(Talking about films; Reporting) 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Values 

8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Crime (Talking about imaginary 

situations); Society (Talking about politics) 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Irregular past participles (Talking 

about process); 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Punctuation 

(Speaking and listening accurately), (Talking about feelings) 

 
 

8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Countries and cities (Talking about a 

city) 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – Places in a town (talking 

 

WELCOME 

Eco tourism (Describing green activities) 

Online games (giving pros and cons) 

Life stages (Talking about time) 

My English (Planning) 

 

WELL-BEING 

Illness and injuries (talking about facts, results and 

conditions 

Behaviour (Defining and explaining; Joining 

information) 

- going to the doctors 

 

MOVIE MAD 

Talent show (Giving opinions; Reporting) 

Making a film (Talking about films; Reporting) 

TAKES (Taking messages) 

 

VALUES 

Crime (Talking about imaginary situations) 

Society (Talking about politics) 

SUFFIXES (giving advice) 

 

COMMUNICATING 

Irregular past participles (Talking about process) 

Punctuation (Speaking and listening accurately) 

(Talking about feelings) 

 

CITIES 

Countries and cities (Talking about a city) 

Places in a town (talking about shopping centres and 

shopping. Giving directions) 

Use of LIKE 

 

D12 Občanská společnost, 

sociální problémy, 

kriminalita 

E26 Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (are you good 

citizen?) 

 

Me 30 - Stavba 

mediálních sdělení - 

Movie mad 

Me 28 Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení -  Movie mad 

 

G 16 Evropa a svět nás 

zajímá  - THEN AND 

NOW 

E 27 Vztah člověka 

k prostředí - CITIES 

 

07 mezilidské vztahy 

- život – rodina – třída – 

vztahy – empatie – lidská 

práva – respektování – 

chování 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Anglický jazyk 
Učivo 9. ročník Průřezová témata poznámky 

about shopping centres and shopping. Giving directions) 

 

 

 

 
8.1., 8.2., 8.4., 8.5.  – Technology (Talking about your 

family) 8.3., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.   – live in future - in my life 

 

   
8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5.,8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10.  -Australia 

 

 

 

8.7  

Zero conditional 

Relative pronouns 

Reported speech: statements 

say /tell 

Reported speech: modals, yes/no questions 

Second conditional: statements, questions and short answers 

Second conditional: wh- questions If... were... 

a little / a few 

Present passive 

Past passive 

Question tags: present simple positive 

Subject and object questions 

used to / didn't use to 

IN MY LIFE 

Technology (Talking about your family) 

Review (fluency practice) 

Multi-word verbs (saying goodbye) 

 

AUSTRALIA 

Australia (Talking about landmarks in Australia) 

Jobs (Exploring conventions; Planning) 

 

GRAMMAR 

Zero conditional 

Relative pronouns 

Reported speech: statements 

say /tell 

Reported speech: modals, yes/no questions 

Second conditional: statements, questions and short 

answers 

Second conditional: wh- questions If... were... 

a little / a few 

Present passive 

Past passive 

Question tags: present simple positive 

Subject and object questions 

used to / didn't use to 

 

HALLOWEEN / THANKSGIVING/ 

CHRISTMAS / EASTER 

 

Mu21 Etnický původ (one 

country many cultures) 

Mu23 Princip sociálního 

smíru a solidarity (profese 

a aktivity v pracovním 

životě) 

 

E 26 Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí (Australie) 

Me 32 Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

(Austrálie a tradice 

distanční výuky) 

 

02 sebepoznávání a 

sebepojetí 

O10 Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti. 

(Job) 

  
 


