
Anglický jazyk 
1. - 2. ročník šestiletého gymnázia (NSVG) 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Obsahové a organizační vymezení: 

 vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace v RVP ZV; 

 anglický jazyk se vyučuje jako Cizí jazyk a navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně A2 podle tohoto 
rámce. Pokud žák nemá možnost na škole navázat na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností získaných v předchozím vzdělávání 
odpovídající úrovni A1, vzdělává se v tomto jazyce jako absolutní začátečník a směřuje k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského 
referenčního rámce; 

 cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, utváření a rozvíjení slovní zásoby, utváření a rozvíjení schopností žáků dorozumět 
se tímto jazykem v běžných situacích. Předmět seznamuje se sociokulturním prostředím a reáliemi anglicky mluvících zemí a rozvíjí vědomí 
existence odlišných kultur; 

 při naplňování vyučovacího obsahu je věnována pozornost průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 
Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana;  

 učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co 
nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů; 

 výuka probíhá v jazykových skupinách, třída se dělí na skupiny; 
 žáci jsou do skupin děleni podle vstupní úrovně znalostí, skupiny se tak liší v postupu při probírání učiva, a tím i ve výstupech na konci 2. ročníku 

nižšího stupně gymnázia; 
 výuka je realizována buď v učebnách pro výuku cizích jazyků nebo v kmenových třídách; 
 podle zájmu a možností žáků a školy organizuje škola poznávací zájezdy do Velké Británie; 
 žáci mají možnost pracovat s knižním fondem literatury v anglickém jazyce a odebírat časopisy pro studenty angličtiny; 
 žáci s výjimečnými studijními předpoklady jsou vedeni k účasti v soutěžích v anglickém jazyce.  
 

 

 

 



Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

 si osvojuje různé přístupy ke studiu jazyka; 
 nachází souvislosti jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívá srovnání s mateřštinou a případně s jinými jazyky, 

které zná; 
 řeší úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledává a zpracovává základní informace z jednodušších cizojazyčných textů; 
 pracuje se slovníky, online slovníky, multimediálním jazykovým softwarem a internetem. Důvěru ve své jazykové schopnosti i návyky nutné 

k samostatné práci s jazykem získává četbou upravených textů a poslechem zvukových nahrávek. 
 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 se seznamuje s komplexním charakterem jazyka a samostatně řeší jazykové problémy; 
 hledá souvislosti a volí vhodné způsoby řešení. Ve výuce jsou simulovány modelové problémové situace, se kterými se žák může setkat 

v praktickém životě.  
       

           Kompetence komunikativní 

Žák: 

 rozvíjí komunikaci ve dvojici i ve skupině v různých modelových situacích; 
 je veden k vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti; 
 si osvojuje schopnost plynulého ústního projevu. 
 

             Kompetence sociální a personální 

                  Žák: 



 rozvíjí své schopnosti spolupracovat při skupinovém řešení úkolů a osvojuje si pravidla práce v týmu; 
 v diskusi umí formulovat svá stanoviska a názory, respektuje názory jiných. 

 

            Kompetence občanské 

                  Žák: 

 umí formulovat svá stanoviska a názory, respektuje názory jiných. 
 se chová zodpovědně v krizových situacích; 
 si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni; 
 umí formulovat svá stanoviska a názory, respektuje názory jiných.. 

 

            Kompetence pracovní 

                  Žák: 

 rozvíjí iniciativu a tvořivost, aktivně a zodpovědně přistupuje k vypracování školních i domácích prací, při kterých uplatňuje své vědomosti, 
informovanost, nadání a talent; 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; 

 využívá vědomosti při rozhodování o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření; 
 se učí správně používat studijní materiály a jazykové příručky pro samostatné studium. 

 

 Kompetence digitální 

                 Žák: 

 je veden k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při učení  
 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení a při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně 

rozhoduje, které technologie, pro jakou činnost či řešený problém použít; 
 využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce; 
 pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka. 



 

 

Časová dotace v hodinách týdně: 

   

ročník 1. 2. celkem 

1. – 2. ročník NSVG 4 4 8 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

1.6G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně. 

Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat. 

Odvodí pravděpodobný význam nových slov 
z kontextu textu. 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 
na ně. 
 
MLUVENÍ 

Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích. 
Mluví o sobě, o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech.  
Sestaví jednoduché sdělení týkající se běžných 
každodenních situací. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace. 
Vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech. 
 
 
PSANÍ 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

 prvky fonologického systému jazyka 
 slovní a větný přízvuk 
 intonace 
 pravopis slov osvojené slovní zásoby 

 

Slovní zásoba 

 slovní zásoba k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům 
a komunikačním situacím 

 práce se slovníkem a online zdroji  
 

Tematické okruhy 

 rodina 
 domov, bydlení 
 škola 
 povolání 
 volný čas 
 nakupování 
 jídlo, stravovací návyky 
 počasí, roční období 
 cestování 
 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

 

 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Práce s časopisy, 
elektronickými slovníky 
a interaktivními 
výukovými materiály.  
 
Informační a 
komunikační 
technologie. 
 
Práce ve dvojicích a 
skupinách. 
 
 
Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 
v jednotlivých ročnících 
v návaznosti na výukový 
materiál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

2.6G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Napíše jednoduché texty (včetně textové zprávy, ve které 
uvede informace o místě a čase) týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Reaguje správně na pokyny učitele ve třídě. 
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně. 
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 
témat. 
Rozliší jednotlivé mluvčí. 
 

MLUVENÍ 

Zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích. 
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných tématech. 
Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života. 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace. 

Mluvnice 

 gramatické jevy k realizaci komunikačního 
záměru žáka 

 
 

 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

 prvky fonologického systému 
 slovní a větný přízvuk 
 intonace 
 ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

 
Slovní zásoba 

 slovní zásoba k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům 
a komunikačním situacím (e-mail, chat, 
telefonování) 

 ustálená slovní spojení 
 spojovací výrazy 
 předložkové vazby 
 tvoření slov odvozováním a skládáním 
 práce se slovníkem i elektronickým slovníkem  

 
Tematické okruhy 

 volný čas, kultura, sport 

 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech: 
Využití digitálních 
technologií k získávání 
informací o zemích Evropy 
a světa 
 
 
Výchova demokratického 
občana: 
Rozvoj kritického myšlení 
a argumentačních 
dovedností 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s časopisy, 
s elektronickým 
slovníkem a 
interaktivními 
výukovými materiály.  
 
Informační a 
komunikační 
technologie. 
 
 
Práce ve dvojicích a 
skupinách. 
 
 
 
 
Tematické okruhy a 
základní vztahy jsou 
probírány 
v jednotlivých ročnících 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech. 
Odvodí význam nových slov z kontextu. 
 
PSANÍ 
Napíše jednoduše členěný text na nejběžnější témata. 
Napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech. 
Vyplní osobní údaje v elektronickém formuláři 
Reaguje na jednoduchá písemná sdělení. 
 
 

 

 

 

 péče o zdraví, pocity a nálady 
 povolání 
 příroda a město, cestování 
 nakupování a móda 
 společnost a její problémy 
 moderní technologie a média 
 reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 
Mluvnice 

 gramatické jevy k realizaci komunikačního 
záměru žáka 

 

 
 

 

v návaznosti na výukový 
materiál. 
 
 
 

 



Anglický jazyk 
3. – 6. ročník šestiletého gymnázia, 1. – 4. ročník čtyřletého gymnázia 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Obsahové a organizační vymezení: 

 vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 
komunikace v RVP G; 

 předmět navazuje na základní vzdělání, které žák získal na základní škole nebo na nižším stupni víceletého gymnázia; 
 anglický jazyk se vyučuje jako Cizí jazyk a navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností odpovídajících úrovni A2 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, které žák získal v předchozím vzdělávání, a směřuje k dosažení úrovně B2 podle tohoto 
rámce; 

 cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem 
v různých komunikačních situacích (a to v mluvené i písemné formě). Aktivní znalost cizího jazyka usnadňuje přístup k informacím a umožňuje 
vyšší mobilitu žáka. Předmět prohlubuje znalosti reálií anglicky mluvících zemí a upevňuje vědomí existence odlišných kultur; 

 při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizovány některé z okruhů průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova; 

 výuka probíhá v jazykových skupinách. Učitelé nemusí postupovat podle jednotné učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů optimální 
pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů; 

 žáci jsou do skupin děleni podle vstupní úrovně znalostí, skupiny se tak liší v postupu při probírání učiva; 
 výuka je realizována buď v učebnách pro výuku cizích jazyků, nebo v kmenových třídách; 
 podle zájmu a možností žáků organizuje škola poznávací zájezdy do Velké Británie a odběr anglického tisku, žáci mají možnost pracovat s knižním 

fondem literatury v anglickém jazyce; 
 v rámci povinně volitelných předmětů si žáci mohou ve 4. (6.) ročníku zvolit Obchodní angličtinu nebo případně jiný předmět v anglickém jazyce; 
 podle zájmu a schopností žáků a možností školy mohou talentovaní žáci navštěvovat nepovinný předmět zaměřený na přípravu k mezinárodní 

cambridgeské zkoušce. 
 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 



Kompetence k učení 

Žák: 
 využívá různé postupy ve studiu jazyka a různé strategie k získávání informací; 
 je veden k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby. Tam, kde je to možné, využívá srovnání s jinými jazyky, které zná, příp. 

s mateřštinou; 
 dostává takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů; 
 součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, online slovníky, odbornými příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem. 

Důvěru ve své jazykové schopnosti i návyky nutné k samostatné práci s jazykem žák získává četbou upravených i autentických textů a poslechem 
zvukových nahrávek. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 
 je seznamován s komplexním charakterem jazyka a je mu poskytován prostor k samostatnému řešení jazykových problémů; 
 prací s neúplnými texty je veden k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu daného textu;  
 je ve výuce směřován k modelovým situacím, se kterými se může setkat v praktickém životě (psaní různých typů písemného projevu, rozhovory 

v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.); 
 řeší úkoly, při kterých využívá znalostí z jiných předmětů a rozhoduje se pro vlastní řešení; 
 je veden k samostatnému zpracování informací a prezentaci výsledků před třídou. V rámci konverzace na různá témata je po žákovi požadována 

zřetelná argumentace při vyjadřování názorů. 
 

Kompetence komunikativní 

Žák: 
 rozvíjí komunikativní dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním. V rámci konverzace žáci kultivují schopnost vyjádření vlastního 

názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti; 
 rozvíjí komunikativní kompetence v prostředí digitálních technologií, v online komunikaci na sociálních sítích; 
 je veden při práci s jazykovým materiálem k přesnosti, identifikaci podstatných informací a rozvíjení jejich interpretační schopnosti. 

 



 

Kompetence sociální a personální 

 Žák: 
 je veden k porozumění sobě samému, pochopení své role v různých komunikačních situacích a k vymezení vlastního místa mezi různými 

komunikačními partnery; 
 rozvíjí své schopnosti aktivně spolupracovat na realizaci úkolu ve dvojici nebo skupině; 
 je veden k odhadování vlastního jednání v modelové situaci a ke korigování svého jednání. 

 

Kompetence občanská 

Žák: 
 respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních; 
 je veden k plnění svých povinností a k zodpovědnému přístupu k učení; 
 sleduje aktuální události v jeho okolí, včetně oblasti veřejného života. 

 

Kompetence k podnikavosti 

Žák: 
 je podporován v iniciativě, tvořivosti, inovaci a v aktivním přístupu při vypracování školních i domácích prací tím, že jsou mu zadávány i 

dlouhodobější úkoly se stanoveným termínem, čímž je veden k organizaci vlastní práce v daném časovém limitu; 
 využívá dostupné zdroje a  digitální technologie; 
 rozvíjí svůj jazykový potenciál, který využije v profesním životě. 
 

Kompetence digitální 

      Žák: 
 ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a 

způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby; 
 



 s využitím digitálních technologií vyhledává informace v cizím jazyce, které dále vyhodnocuje a zpracovává podle konkrétní situace a účelu; 
 při komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky, s ohleduplností a respektem k druhým; 
 zvažuje rizika a přínosy digitálních technologií; 
 pracuje s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou učeny pro studium cizího jazyka, je veden k využívání online slovníků. 
 
 

Časová dotace v hodinách týdně: 

 

ročník 1. (3.) 2. (4.) 3. (5.) 4. (6.) celkem 

1. – 4. ročník čtyřletého 
gymnázia 4G 

4 4 4 5 17 

3. – 6. ročník šestiletého 
gymnázia 6G 

4 4 4 5 17 

 

 

 

  



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

3.6G 

1.4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Porozumí jednoduchému mluvenému projevu na 
běžné téma přednesenému normální rychlostí, 
zřetelně a spisovně. 
Rozumí dialogům a textům v učebnici a 
jednoduchým nahrávkám, vybere správně základní 
informace, 
používá slovníček v učebnici, orientuje se ve 
dvojjazyčném slovníku. 
Rozlišuje výslovnost českých a anglických hlásek. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Přednese souvislý projev na zadané téma, zvládne 
vyprávění nebo popis z oblasti svého zájmu. 
Používá základní zdvořilostní fráze. 
Sestaví souvislý text a vyjádří své stanovisko. 
 

Interaktivní řečové dovednosti 

Vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a stanoviska 
vhodnou písemnou i ústní formou. 
Reaguje spontánně a gramaticky správně v méně 
běžných situacích užitím vhodných výrazů a 
frazeologických obratů. 
Zahájí, vede a zakončí dialog. 
 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 výslovnost jednotlivých hlásek, slovní přízvuk, 
intonace, vázání slov ve větě 

 charakteristika fonetického přepisu 
 rozdílnost pravopisu a výslovnosti 

 
Gramatika a lexikologie 

  slovosled ve větě i v otázce 
 zájmena I 
 čísla a číslovky  
 modální slovesa I 
 vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti 
 pravidelná a nepravidelná slovesa 
 předložky I 
 přídavná jména I 
 podstatná jména, determinanty I 
 vyjádření množství 
 tvoření slov, opačné významy slov 
 spojování vět 
 vztažné věty 
 kolokace a ustálená větná spojení 
 parafráze 

 
 
 

 
 

 

 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práce se slovníky, 
online slovníky a online 
výukovými materiály. 
 
Seznámení s časopisy 
pro studenty angličtiny. 
 
 

 

 

 

 

 

Komunikační situace a 
funkce, tematické 
okruhy a reálie anglicky 
mluvících zemí jsou 
probírány 
v jednotlivých ročnících 
v návaznosti na výukový 
materiál. 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

4.6G 

2.4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Receptivní řečové dovednosti 

Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
autentického ústního projevu, postihne jeho hlavní 
informace. 
Čte s porozuměním texty z učebnice, najde 
požadovanou informaci a postihne sled hlavních 
myšlenek. 
Odvodí význam neznámých výrazů na základě již 
osvojené slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby 
slov a internacionalismů. 
Rozumí zřetelně vyslovované mluvě, pochopí hlavní 
myšlenku. Rozliší v mluveném projevu jednotlivé 
mluvčí. 
Využívá různé druhy slovníkům, včetně online 
slovníků. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Formuluje své myšlenky a názor srozumitelně a 
gramaticky správně. Podpoří je jednoduchými 
argumenty a příklady. 
Reprodukuje volně a srozumitelně přečtený nebo 
vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a 
jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu 
textu. 
 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 upevňování výslovnostních návyků 
 větný přízvuk, zvuková stránka věty 
 fonetická redukce     
 upevňování pravidel pravopisu 
 členění textu do odstavců 

 

 

 

Gramatika a lexikologie  
 vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti 
 předpřítomný čas prostý 
 modální slovesa II 
 slovesné formy I 
 slovesa ve frázích a slovních spojeních 
 frázová slovesa I 
 tvoření slov 
 předložky II 
 kolokace a ustálená větná spojení 
 spojovací výrazy I 
 příslovce a příslovečné fráze 
 přídavná jména II 
 zájmena II 
 podstatná jména II 
 příslovce 

 

 
Osobnostní a sociální 
výchova  
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech  
 
 
 
 
 
Multikulturní výchova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce se slovníky, 
elektronickými slovníky 
a online výukovými 
materiály. 

 

 

 

 

Využívání informačních 
a komunikačních 
technologií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6G 
3.4G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

Komunikuje plynule a foneticky správně na témata 
abstraktní i konkrétní v méně běžných situacích. 

Adekvátně a gramaticky správně okomentuje a 
prodiskutuje odlišné názory různých faktografických i 
imaginativních textů. 

 
 
Receptivní řečové dovednosti 
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
autentického ústního projevu složitějšího obsahu, 
postihne jeho hlavní a doplňující informace. 
Vyhledá a shromáždí specifické informace z různých 
textů na konkrétní téma a pracuje s nimi. 
Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 
autentického čteného textu či písemného projevu 
složitějšího obsahu na aktuální téma. 
Využívá informativní literaturu. 
 

Produktivní řečové dovednosti 

Podrobně popíše své okolí, své zájmy a činnosti 
s nimi související. 
S porozuměním přijímá a srozumitelně i gramaticky 
správně předává obsahově složitější informace. 
Využívá výkladové a odborné slovníky při zpracování 
písemného projevu na neznámé téma. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zvuková a grafická stránka jazyka 

 upevňování výslovnostních návyků 
 zvuková stránka věty 
 rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou 

 
Gramatika a lexikologie  

 vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti 
 předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 
 předminulý čas 
 trpný rod  
 modální slovesa III 
 přídavná jména III 
 předložky III 
 podmínková souvětí 
 časové věty 
 nepřímá řeč, nepřímé otázky I 
 slovesné formy II 
 frázová slovesa II, slovosled u frázových sloves 

 
 
 
 
 
 
 
Osobnostní a sociální 
výchova 
 
 
Multikulturní výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikační situace a 
funkce, tematické 
okruhy a reálie anglicky 
mluvících zemí jsou 
probírány 
v jednotlivých ročnících 
v návaznosti na výukový 
materiál. 

 

 

 

 

Práce se slovníky a 
online výukovými 
materiály. 

 

 

Využívání digitálních 
technologií ve výuce 
k rozvíjení 
komunikativních 
dovedností. 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

 

 

 

 

6.6G 

4.4G 

 

Interaktivní řečové dovednosti 
Komunikuje plynule a foneticky správně na témata 
abstraktní i konkrétní v odborných situacích. 
Ověří si a potvrdí informace. 
Obhájí své myšlenky, názory a stanoviska.  
 

 
Receptivní řečové dovednosti 
Čte s porozuměním autentické texty. 
Porozumí pocitům a postojům autora. 
Shromáždí specifické informace z více textů. 
Využívá encyklopedie a média. 
Postihne zápletku i sled událostí ve filmu či hře. 
 
Produktivní řečové dovednosti 

Logicky a jasně strukturuje formální i neformální 
písemný projev různých slohových stylů. 
Napíše formální dopis, žádost o zaměstnání a 
životopis. 
Používá bohatou všeobecnou slovní zásobu 
k rozvíjení argumentace, aniž by redukoval to, co 
chce sdělit. 
 
Interaktivní řečové dovednosti 
Reaguje spontánně a gramaticky správně 
na složitější situace. 

 tvoření slov 
 spojovací výrazy II 
 členy a/an/the/- 
 kolokace a ustálená větná spojení, idiomy 
 britská a americká angličtina 

 
 
Zvuková a grafická stránka jazyka 

 upevňování výslovnostních návyků 
 varianty mluvené angličtiny 
 formální úprava písemného projevu 

 
Gramatika a lexikologie  

 vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti 
 trpný rod II 
 frázová slovesa III 
 vztažné věty  
 podmínková souvětí II 
 modální slovesa IV 
 přací věty 
 přípustkové věty 
 podmínkové věty 
 předložkové vazby 
 předložky IV 
 slovesné formy III 
 tvoření slov 
 složená podstatná jména 
 kolokace a ustálená větná spojení, idiomy 
 tázací dovětky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 
 
 
 
Multikulturní výchova 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační situace a 
funkce, tematické 
okruhy a reálie anglicky 
mluvících zemí jsou 
probírány 
v jednotlivých ročnících 
v návaznosti na výukový 
materiál. 

 

 

 

 

 

 



Ročník  Školní výstupy/žák  Učivo  Průřezová témata 
Poznámky, přesahy, 
souvislosti 

Při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede a zakončí 
dialog a zapojí se do živé diskuse na různá témata 
týkající se odbornějších zájmů. 

 

 

 nepřímá řeč, nepřímé otázky II 
 prostředky textové návaznosti 
 britská a americká angličtina 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Práce se slovníky, 
časopisy a internetem 
(vyhledávání informací 
z vybraných online 
zdrojů). 

 

 

Vyhledávání 
informačních a 
vzdělávacích databází a 
výukových programů, 
internetová 
komunikace. 

 

 

  


