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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk – Anglický jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně  

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

 rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

 rozumí jednoduchým otázkám, které se 

týkají jeho osoby 

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 

 odpoví na jednoduché otázky, které se týkají 

jeho osoby 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech   

 

 zvuková a grafická podoba 

jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, 

intonace, ovládání pravopisu slov 

osvojené slovní zásoby   

 slovní zásoba – rozvíjení 

dostačující slovní zásoby k ústní 

i písemné komunikaci vztahující 

se k probíraným tematickým 

okruhům a komunikačním 

situacím; práce se slovníkem   

 tematické okruhy – domov, 

rodina, bydlení, volný čas, sport, 

příroda a město, cestování, reálie 

zemí příslušných jazykových 

oblastí  

 

7. 

 

SV 

OSV 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

- řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 

 

MkV 

- kulturní diference 

- lidské vztahy 

- multikulturalita 

 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

 

ČJ 

PŘ 

Z 

VkZ 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk – Anglický jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

PSANÍ 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat  

 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

asertivním chováním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový 

projev, dodržuje základy hlasové hygieny 

a správného držení těla 

 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření 

 v diskusi zaujímá postoj k zobrazovaným 

etickým hodnotám a estetickým kvalitám 

sledovaného filmu nebo televizního 

programu 

 

 mluvnice – rozvíjení používání 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka 

(jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, 

řešení konfliktu 

 psychosomatické dovednosti – 

práce s dechem, správné tvoření 

hlasu, držení těla, verbální 

a neverbální komunikace 

 volná seskupení  

 vzájemné vztahy uskutečňované 

bez přímého tělesného kontaktu 

 cvičení vnímavosti, intenzity 

pozorování reálných dějů, situací 

a jejich slovní a písemná reflexe 

 

7. 

 

SV 

  

 


