
Angličtina 1 

Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Při výuce 

anglického jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí, s jejichž náplní tento 

předmět souvisí: Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Člověk a příroda, Člověk a společnost, 

Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Časová dotace je v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně. Po 2. ročníku si žáci volí podle svého zájmu 

mezi výukou s dotací 3 hodiny týdně (dosažená úroveň B1 CEFR) nebo 5 hodin týdně 

(dosažená úroveň B2 CEFR) Ve 4. ročníku může mít žák i vyšší počet hodin podle toho, který 

volitelný blok si vybere. Výuka probíhá ve skupinách. 

V 1. ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle pokročilosti na základě rozřazovacího testu. 

V pokročilých skupinách se předepsané učivo probírá do větší hloubky. Po druhém ročníku 

jsou žáci přerozděleni dle dosažené jazykové úrovně do nových skupin. 

Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci práci „Vítejte v GB, Evropané“ a účastní se jazykově-

mediálního kurzu 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 učitel vede studenty k osvojování efektivní strategie vedoucí ke zvládnutí cizího 

jazyka 

 učitel systematicky vede studenty k orientaci v učebnicích a dalších materiálech 

 učitel vede studenty k využívání analogie, odhadu významu neznámých výrazů 

a orientaci v neznámém textu 

 učitel učí studenty vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat 

a zpracovávat je 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel využívá projektové vyučování 

 učitel zařazuje do výuky témata týkající se problematiky každodenního života 

Kompetence komunikativní 

 učitel vytváří dostatek komunikativních situací pomocí např. obrázků, 

nedokončených vět, začátku zajímavých příběhů a zaměřuje se na aktuální 

a autentické typy textů a záznamů 



Angličtina 2 

 učitel vede studenty k tomu, aby uměli naslouchat názoru jiných, vhodně na něj 

reagovat a spolupracovat s ostatními 

 učitel organizuje zahraniční studijní zájezdy, které studentům poskytují vysokou 

úroveň výstupních komunikativních schopností v cizím jazyce 

 jsou-li ve třídě čeští studenti, kteří dlouhodobě pobývali v anglicky mluvících zemích, 

učitel využívá jejich zkušeností 

 učitel využívá návštěv zahraničních skupin ve škole 

Kompetence sociální a personální 

 učitel zařazuje všechny sociální formy práce a efektivně je střídá, např. frontální 

práce, práce ve skupinách, práce jednotlivce, diskuze, zamyšlení 

 učitel učí studenty hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence občanské 

 učitel učí studenty prostřednictvím cizího jazyka uvědomit si vlastní identitu, např. 

seznámení cizince se svou zemí, kulturou a městem 

 učitel vede studenty ke sledování aktivit jiných zemí v oblasti problémů životního 

prostředí, ochrany zdraví, boje proti návykovým látkám 

 učitel učí studenty vcítit se do situace druhých (odmítání útlaku a hrubého zacházení, 

rasismu, respektování okolí, národních zvláštností) 

 jsou-li ve třídě zahraniční studenti, učitel s nimi spolupracuje a využije jejich pomoci 

při vytváření kosmopolitní a multikulturní atmosféry při práci ve skupině 

Kompetence k podnikavosti 

 učitel zadává dlouhodobé úkoly a vede studenty k organizování jejich času a práce 

 učitel usiluje o to, aby studenti v cizím jazyce využívali znalosti z jiných předmětů 

(zeměpis, literatura, hudební výchova) 

 učitel podněcuje studenty k zodpovědnému plnění úkolů v daném termínu 



Angličtina 3 

Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Porozumí jednoduchému mluvenému projevu 

o lidech, způsobu života a každodenních činnostech 

Porozumí nahrávce rozhovoru, Rozliší názory 

mluvčích  

Rozumí autentickému materiálu – novinovému 

článku, internetové stránce, dotazníku, průvodci, 

jídelnímu lístku 

Umí seřadit text v logickém sledu 

Odvodí význam neznámých slov na základě 

kontextu a tvorby slov, vyhledá v textu specifické 

informace, využívá dvojjazyčný i výkladový slovník 

při četbě textu 

Fonetika – správná výslovnost hlásek, přízvuk 

slovní, větný, redukovaná výslovnost, intonace vět, 

intonace otázek 

Pravopis – správné psaní jednotlivých slov, 

pravidla pravopisných změn při tvoření slovesných 

tvarů (3. os. č. j., minulého času, participií), mn. č. 

podstatných jmen, tvoření příslovcí, stupňování 

příd. jmen, základy interpunkce, základy 

odvozování slov, fonetický přepis výslovnosti 

a hláskování (abeceda) 

Gramatika – přítomný čas prostý a průběhový; 

předpřítomný čas; minulý čas prostý a průběhový; 

modální slovesa a opisy – can, must, have to; 

stupňování příd. jmen; členy; počitatelná, 

nepočitatelná podst .jména; výrazy pro mnoho, 

málo; some a any; slovosled; výrazy času; 

předložky s údaji času; spojky slučovací, 

odporovací; budoucí časy  

Slovní zásoba – frázová slovesa; odvozování slov; 

ustálené kolokace; domov; charakteristika, popis 

 



Angličtina 4 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

osoby; povolání; jídlo; peníze; přístroje; 

nakupování; oslavy; 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Volně a srozumitelně reprodukuje přečtený text 

nebo vyslechnutý přiměřené náročnosti týkající se 

běžných témat (viz tematické okruhy). 

Formuluje svůj názor srozumitelně, dobře zvládá 

slovní zásobu na daná témata, ale mluví-li 

o neznámých tématech a situacích, dělá závažnější 

chyby (úroveň A2). 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150–200) slov na známé téma (rodina, 

denní program, volný čas). 

Popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi 

související. 

Vyjádří v ústním i písemném textu logickou 

návaznost myšlenek s použitím spojovacích výrazů 

Ústně i písemně shrne a srozumitelně sdělí 

obsahově jednoduché informace týkající se běžných 

témat. 

Správně vyplní žádost, formulář. 

Vyjádření postoje, stanoviska – souhlas, 

nesouhlas, názor, preference, dávání rady, pocit 

radosti, zklamání, žádost o opakování. 

Písemný projev – osobní dopis, emailový vzkaz, 

inzerát, vypravování příběhu, popis místnosti, 

popis události, kratší životopis. 

Ústní projev – popis denních činností a způsobu 

života, popis fotografie a obrázku, vyprávění 

příběhu, shrnutí průzkumu. 

Čtený či slyšený text – porozumění informačnímu 

textu, novinovému článku, turistické informaci, 

informaci z médií, literárnímu textu. 

Interakce – formální i neformální rozhovor, 

skupinový průzkum, diskuse, náhodné situace na 

běžné téma, korespondence. 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Vyžádá si potřebné informace, zapojí se do diskuse, 

vyjádří svůj názor (souhlas, nesouhlas), umí poradit 

Osobní charakteristika – umí popsat osobu 

a charakter. 

Rodina – umí vyjádřit příbuzenské vztahy. 

Člověk a svět práce;  

žádost o místo 



Angličtina 5 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dorozumí se v běžných situacích, domluví se 

v obchodě, objedná si jídlo v restauraci, sestaví 

recept. 

Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu 

a jednoduché mluvnické struktury. 

Domov, bydlení – umí porovnat různé typy bydlení, 

popsat zařízení a vybavení domova. 

Způsob života, každodenní činnosti – umí popsat 

průběh dne svého a členů rodiny, dělbu domácích 

prací. 

Volný čas – umí pohovořit o zálibách a koníčcích. 

Povolání – umí charakterizovat různá zaměstnání. 

Filmoví hrdinové – charakterizuje své oblíbené 

hrdiny a vyjádří názor na ně. 

Velké osobnosti – vyjádří, čím osobnosti prospěli 

lidstvu. 

Svátky, oslavy – umí poblahopřát, hovořit 

o rodinných oslavách i národních svátcích. 

Jídlo – umí objednat v restauraci. 

Peníze a nákupy – umí nakupovat, zeptat se na 

cenu, smlouvat, vyměnit si peníze v bance. 

Environmentální výchova; 

člověk a životní prostředí;  

alternativní způsob života 

Osobnostní a sociální 

výchova; poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; 

vztahy v rodině; 

dělba práce mezi muži a ženami 

Mediální výchova; účinky 

mediální produkce a vliv médií; 

vliv médií na společnost; 

reklama 

REÁLIE REÁLIE  

 Zeměpisné zařazení a popis (Anglie, Skotsko 

a Wales). 

Život a tradice. 

Literatura – ukázky z děl vybraných autorů. 

Stručná charakteristika společnosti a kultury 

Významné osobnosti. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; žijeme 

v Evropě;  

porovnání způsobu života ve VB 

a u nás; svátky a tradice; boj za 

lidská práva; významné světové 

osobnosti 



Angličtina 6 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Český jazyk – literatura – 

ukázky z významných děl 

anglo- americké literatury 

Hudební výchova – písně 

Zeměpis – Británie. 

Ročník 2 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Porozumí hlavním bodům a myšlenkám ústního 

i písemného projevu na aktuální téma a umí 

odpovědět na otázky týkající se obsahu. 

Umí se orientovat v autentických textech např. 

přehledu TV programů, rozhlasových pořadech, 

článcích z tisku a literatury. 

Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, 

rozpozná citové zabarvení projevu, formální 

a hovorový styl, názory a postoj mluvčích. 

Dokáže myšlenkově seřadit text a zná tzv. základní 

spojovací výrazy. 

Odvodí význam neznámých slov na základě 

kontextu 

Využívá dvojjazyčný i výkladový slovník při četbě 

textu. 

Fonetika – správná výslovnost hlásek, intonace 

dovětků, redukovaná výslovnost, nepřízvučná 

slova; zdůraznění nové informace. 

Pravopis – správné psaní jednotlivých slov, psaní 

velkých písmen; interpunkce; psaní apostrofu; 

čárka u výčtu, u vsuvky, v souvětí; pravopisné 

změny při odvozování slov. 

Gramatika – zájmena osobní, přivlastňovací 

samostatná a nesamostatná; nulový, 1. a 2. 

kondicionál; předpřítomný čas; trpný rod; tázací 

dovětky; vztažná zájmena, vztažné věty; nepřímá 

řeč, nepřímá žádost a rozkaz; předložky místa; 

spojky příčinné a důsledkové; vyj. úmyslu – be 

going to, přítomný č. průběhový pro osobní 

ujednání. 

 



Angličtina 7 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Slovní zásoba – frázová slovesa; odvozování slov; 

ustálené kolokace s make a do; synonyma 

a opozita; homofona; příslovce; přídavná jména na 

– ed/ – ing; americká angličtina; slovní zásoba 

k tematickým okruhům a funkcím: TV, hudba, 

tanec, architektura, umění programy TV, média, 

počasí, zeměpis, volný čas, zimní sporty. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Formuluje svůj názor srozumitelně, gramaticky 

správně a plynule. 

Napíše kratší zprávu (e-mail). 

Vytvoří strukturovaný písemný projev středního 

rozsahu (150–200) slov na známé téma (formální 

dopis). 

Popíše obrázek, popíše město, dům. 

Umí ústně i písemně vyprávět příběh. 

Ústně i písemně shrne a srozumitelně sdělí 

obsahově jednoduché informace týkající se běžných 

konverzačních témat (volný čas, média, kultura). 

Vytvoří prezentaci na dané téma. 

Ovládá základní konverzační fráze – vyžádá si 

informace, vyjádří žádost, dovolení, zamítnutí, 

telefonování. 

Vyjádření postoje, stanoviska – souhlas, 

nesouhlas, názor, preference, dávání rady, pocit 

radosti, zklamání, žádost o opakování. 

Písemný projev – osobní dopis, emailový vzkaz, 

inzerát, vypravování příběhu, popis místnosti, 

popis události, kratší životopis. 

Ústní projev – popis denních činností a způsobu 

života, popis fotografie a obrázku, vyprávění 

příběhu, shrnutí průzkumu. 

Čtený či slyšený text – porozumění informačnímu 

textu, novinovému článku, turistické informaci, 

informaci z médií, literárnímu textu. 

Interakce – formální i neformální rozhovor, 

skupinový průzkum, diskuse, náhodné situace na 

běžné téma, korespondence. 

Informace z médií – tisk, rozhlas, televize, internet 

a film. 

 



Angličtina 8 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Písemně i ústně srozumitelně vysvětlí své názory 

a stanoviska k tématům běžného života (trávení 

volného času, kultura, komunikační prostředky). 

Pohotově a srozumitelně reaguje v každodenních 

situacích, hovoří na téma počasí, programy 

v rozhlase a TV, hudba a umění. 

Používá foneticky správně osvojenou slovní zásobu 

a mluvnické struktury. 

Vyžádá si potřebné informace, domluví si schůzku 

Komunikace – rozhlas, televize – umí porovnat 

různé druhy programů a vyjádřit svůj názor na ně. 

Moderní komunikační média – umí hovořit 

o využití a přínosu internetu jako zdroji informací 

a dalších médiích; telefonování a vyřizování vzkazů. 

Moře – vodní sporty a trávení volného času; důvody 

emigrace do zámoří. 

Hory – mluví o počasí, předpovědi počasí, ročních 

obdobích; vyjadřuje se o oblíbených zimních 

sportech a olympiádě; objedná si dovolenou 

v agentuře. 

Kultura – trávení volného času u mladých lidí, kluby 

a tancování; umí si domluvit schůzku s přáteli 

Hudba – vyjádří svůj vztah k hudbě a různým 

žánrům, hra na hudební nástroje; umí požádat 

o dovolení. 

Výtvarná umění – umí popsat obraz a fotografii, 

popíše scénu. 

Architektura – umí popsat budovy a stavební 

materiály, navrhne svůj budoucí domov. 

Environmentální výchova; 

člověk a životní prostředí; 

problémy života ve městě; 

Osobnostní a sociální 

výchova; sociální komunikace; 

společenský život 

REÁLIE REÁLIE  

 Zeměpis a zajímavá místa anglicky mluvících zemí. 

Literatura – ukázky z děl vybraných autorů. 

Irská kultura – tanec, hudba, film, literatura. 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; žijeme 



Angličtina 9 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Emigrace. 

Média a jejich účinky na jednotlivce a společnost. 

v Evropě; shody a rozdíly 

v životním stylu; porovnání 

televizních programů ve VB 

a u nás; významné světové 

osobnosti; 

Český jazyk; literatura – 

ukázky významných děl 

Zeměpis; anglicky mluvící 

země – Irsko, Nový Zéland, 

Kanada 

Výtvarná výchova; významní 

malíři a obrazy; architektura 

Mediální výchova; rozhlas, 

televize, internet, tisk 

Multikulturní výchova; 

základní problémy 

sociokulturních rozdílů; 

důvody pro emigraci; integrace 

Ročník 3 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Čte s porozuměním literární text ve studovaném 

jazyce. 

Fonetika – intonace otázek; slovní přízvuk; 

výslovnost souhlásek, samohlásek; stažené tvary; 

Multikulturní výchova; 

vícejazyčné situace; 
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Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Porozumí hlavním myšlenkám ústního a písemného 

projevu složitějšího obsahu, např. z televize nebo 

rozhlasu. 

Rozpozná citové zabarvení projevu jednotlivých 

mluvčích. 

Odvodí význam různých slov pomocí již známé 

slovní zásoby, kontextu, znalosti tvorby slov 

a internacionalismů. 

Využívá různé druhy slovníků a informativní 

literaturu. 

Používá média a encyklopedie. 

slabé formy výslovnosti; vyjádření zájmu; 

homonyma. 

Pravopis – stažené tvary; pravidla změn při tvoření 

příslovcí; pravopis přítomných příčestí; 

interpunkce; fonetický přepis výslovnosti; pravopis 

složených výrazů. 

Gramatika – čas přítomný prostý a průběhový × 

předpřítomný; slovesa stavová a dějová; čas 

předminulý; opakovaný děj a stálý stav v minulosti; 

zvratná a vzájemnostní zájmena; zájmena 

vyjadřující důraz; čas předpřítomný prostý × 

průběhový; trpný rod; vyjadřování budoucnosti. 

Lexikologie – tvoření slov; ustálená slovní spojení; 

slovesa s předložkami; slovní zásoba: sport, film, 

dopravní prostředky, tisk, internet, TV, rozhlas, 

nakupování. 

obohacování osobnosti ve styku 

s jiným kulturním prostředím. 

Osobnostní a sociální 

výchova; osobnostní rozvoj; 

sociální komunikace; tolerance 

k odlišným názorům; výchova 

k myšlení; vytváření vlastních 

názorů. 

Mediální výchova; mediální 

produkce a její vliv. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Formuluje názory na aktuální dění ve světě 

srozumitelně a gramaticky správně. 

Reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý text. 

Přednese nebo písemně formuluje souvislý projev 

na dané téma. 

Strukturuje správně formální i neformální písemný 

projev. 

Nahrazuje neznámá slova vysvětlujícími definicem.i 

Vyjádření postoje, stanoviska – preference; 

názor; zájem; souhlas; nesouhlas; obavy; prosba 

o radu. 

Písemný projev – osobní dopis; emailová žádost 

o informaci; vyprávění příběhu; zpráva; kritika. 

Čtený či slyšený text – porozumění literárnímu 

textu, informačnímu textu, reklamám, novinovému 

článku, veřejnému hlášení, televizní debatě. 

 



Angličtina 11 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Ústní projev – popis fotografií; reprodukce textu; 

vyprávění příběhu; krátká prezentace. 

Interakce – neformální rozhovor v obchodě, při 

cestování; dotaz na cestu; konfrontace názor. 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Vyjádří a obhájí písemně i ústně svá stanoviska. 

Zahájí, vede a zakončí dialog s rodilým mluvčím. 

Komunikuje foneticky a gramaticky správně na 

daná témata. 

Oblast osobní – netradiční dovolená; netradiční 

koníčky; životní příběhy v literatuře a filmu. 

Oblast osobnostní – světonázor. 

Oblast společenská – konzumní společnost. 

 

 REÁLIE  

 Kanada 

Cestování po Británii 

Wales 

Britská literatura 19. století  

Ukázky z literárních děl 

 

Ročník 3 – B2 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Rozliší hlavní a doplňující informace, např. 

v novinovém článku. 

Vyhledá a shromáždí informace z různých textů 

a pracuje se získanými informacemi. 

Fonetika – fonetická redukce; intonace větná. 

Pravopis – interpunkce; složitější pravidla. 

Gramatika – odvozování slov; slovní druhy; 

spojovací výrazy; člen; slovosled; tvoření otázek. 

Multikulturní výchova; 

problematika přizpůsobování 

se v jiném kulturním prostředí  



Angličtina 12 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Orientuje se v autentickém faktografickém textu, 

např. v knižních a internetových průvodcích. 

Lexikologie – ustálené kolokace; frázová slovesa; 

složené předložky; definice; synonyma; idiomatické 

obraty. 

Osobnostní a sociální 

výchova; výchova 

k zodpovědnosti; morálka 

všedního dne; chování ve 

společnosti; sociální 

komunikace 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Zaujme ústně a písemně stanovisko k čtenému 

i slyšenému složitějšímu textu. 

Popíše a srovná konkrétní situace a abstraktní jevy. 

Zformuluje preferenční postoje. 

Vyjádří kladné a záporné argumenty. 

Napíše úvahu. 

Vyjádření postoje, stanoviska – souhlas; 

nesouhlas; názor; rada; doporučení; přesvědčování; 

zájem; povzbuzení. 

Písemný projev – email; neformální dopis, 

formální dopis; argumentativní esej, diskursní esej; 

leták; článek do studentského časopisu; stížnost. 

Čtený či slyšený text – porozumění novinovému 

článku, informačnímu textu, dialogu; posouzení 

správnosti obsahu slyšeného textu. 

Ústní projev – popis; srovnání; vyjádření vlastních 

pocitů. 

Interakce – formální a neformální dialog; diskuse; 

„hraní rolí“; korespondence. 

Mediální výchova; 

školní media 

Environmentální výchova; 

člověk a životní prostředí; 

výchova k zodpovědnosti vůči 

životnímu prostředí 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; 

globální ekologické problémy; 

udržitelný rozvoj 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Vyjádří a obhájí ústně a písemně své myšlenky 

a názory 

Okomentuje adekvátně přečtený či slyšený text 

Oblast osobní – rodinný život; rozdělení rolí 

v moderní rodině; rozdílné modely rodiny 

v různých společnostech; domov, bydlení, zařízení 

bytu; život v cizině. 

 



Angličtina 13 

Výstupy RVP Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Využívá frazeologismy v ústním i písemném 

projevu 

Oblast společenská – lidé a společnost; popis 

osob – zevnějšek a povahové vlastnosti; příroda, 

život v přírodě, problematika životního prostředí. 

Oblast veřejná – služby; nakupování; pohostinství. 

 REÁLIE  

 Anglická a americká rodina 

Irsko – svátky a zvyky 

Bydlení a stravování ve VB 

Americká literatura 19. století 

Ukázky z literárních děl 

USA – zeměpis, životní styl 

 

Ročník 4 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Porozumí hlavním myšlenkám autentického 

ústního projevu složitějšího obsahu. 

Identifikuje různý styl, citové zabarvení, názory 

a stanoviska jednotlivých mluvčích. 

Rozumí hlavním myšlenkám autentického čteného 

textu složitějšího obsahu. 

Umí vyhledat a shromáždit informace z různých 

textů a pracovat s nimi. 

Fonetika – správná výslovnost hlásek, přízvuk 

slovní, větný, intonace zdvořilá a nezdvořilá, 

správná výslovnost obtížných hlásek a dvojhlásek, 

koncovky minulého času. 

Pravopis – správné psaní složitějších slov, 

pravopisná pravidla při tvoření odvozených tvarů, 

předpony a přípony, základy interpunkce, fonetický 

přepis výslovnosti. 

 



Angličtina 14 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Dokáže si odvodit význam neznámých slov podle 

kontextu. 

Využívá různé druhy slovníků, informativní 

literaturu, encyklopedie a média. 

Čte s porozuměním literaturu v angličtině 

a postihne zápletku ve filmu či hře. 

Gramatika – modální slovesa pro vyjádření 

spekulace; modální slovesa v minulosti; třetí 

kondicionál; slovesa následovaná infinitivem 

nebo – ing formou; nepřímá řeč; předložky času 

a místa; nepřímé otázky; nepřímý rozkaz a žádost; 

otázky „že ano, že ne“; spojky; přací věty; should 

s minulým infinitivem; vztažné věty. 

Slovní zásoba – frázová slovesa; odvozování slov; 

ustálená spojení; popis osoby; adjektiva popisující 

povahu a vyjadřující pocity; škola; povolání; jídlo; 

slavná místa; sporty; civilizace; historická období; 

slovesa pohybu. 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA a TYPY TEXTŮ  

Formuluje svůj názor srozumitelně a gramaticky 

správně. 

Srozumitelně reprodukuje autentický text. 

Přednese souvislý projev na zadané téma. 

Sestaví souvislý text a vyjádří své stanovisko. 

Umí popsat své okolí, své zájmy a činnosti.  

Používá bohatou slovní zásobu k rozvíjení 

argumentace. 

Využívá výkladové a odborné slovníky při 

zpracování písemného projevu. 

Slovní zásoba a mluvnické struktury umožňující: 

Vyjádření postoje a stanoviska – souhlas, 

nesouhlas, názor, preference. 

Písemný projev – popis osoby, argumentativní 

esej, životopis, žádost o místo, osobní dopis, popis 

místa 

Ústní projev – popis fotografie, diskuse, 

telefonický hovor, každodenní situace, prezentace 

tématu. 

Čtený či slyšený text – porozumění informačnímu 

textu, novinovému článku, deníkovému záznamu, 

rozhlasovému programu, běžným dialogům, 

 



Angličtina 15 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

telefonním hovorům, literárnímu text, televiznímu 

programu. 

Interakce – formální i neformální rozhovor, 

průzkum, diskuse, řešení životních situací, 

korespondence. 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Umí vyjádřit a obhájit své názory, myšlenky 

a stanoviska. 

Umí okomentovat a prodiskutovat odlišné názory 

v různých textech. 

Spontánně reaguje v složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů. 

Komunikuje plynule a foneticky správně i v méně 

běžných situacích. 

Při setkání s rodilými mluvčími zahájí, vede 

a zakončí dialog a zapojí se do živé diskuze. 

Lidé – popis vzhledu, povaha, vztahy mezi 

generacemi 

Učení – školy, věda, vztah učitele a žáka, jazykové 

školy, zkoušky. 

Svět práce – kariéra, neobvyklá a nebezpečná 

povolání, pracovní pohovor, charitativní práce, 

charitativní organizace, svět pop music. 

Kulturní šok – emigrace, problémy emigrantů, 

různé kulturní návyky. 

Civilizace – zaniklé civilizace, problémy současné 

doby, moje město, pokrok, vynálezy a věda, 

moderní technika. 

Osobnostní a sociální 

výchova; poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti 

Člověk a svět práce; trh práce 

a profesní volba 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; žijeme 

v Evropě; vzdělávání v Evropě 

a ve světě 

Multikulturní výchova; vztah 

k vícejazyčné situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 

 REÁLIE  

 Školství ve VB a USA 

Austrálie 

Světová hudba 

Významné osobnosti vědy a techniky 

Britská literatura 20. století 

Zeměpis 

Český jazyk – literatura – 

ukázky významných děl 



Angličtina 16 

Ročník 4 – B2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE  

Porozumí hlavním bodům a myšlenkám 

autentického čteného textu či písemného projevu 

složitějšího obsahu na aktuální téma. 

Orientuje se ve struktuře textu a rozliší hlavní 

a doplňující informace. 

Umí odvodit význam neznámých slov. 

Čte s porozuměním literaturu ve studovaném 

jazyce. 

Fonetika – zvuková výstavba slova, zvuková 

stránka věty, redukovaná výslovnost. 

Pravopis – správné psaní složitějších slov, základy 

odvozování slov, interpunkce. 

Gramatika – slovosled, předložky, jmenné 

a verbální fráze, rozvité věty vedlejší, složitá 

souvětí, odvozování. 

Slovní zásoba – ustálená spojení, idiomy, frázová 

slovesa, odborné výrazy a fráze. 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA  

Formuluje svůj názor srozumitelně, správně 

a plynule. 

Reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text. 

Přednese souvislý projev na zadané téma. 

Sestaví souvislý text. 

S porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává obsahově složitější 

informace. 

Slovní zásoba a mluvnické struktury umožňující: 

Vyjádření postoje, stanoviska a emocí. 

Písemný projev – podrobný životopis, 

vypravování, úvaha, esej, popis. 

Ústní projev – popis fotografie, diskuse, 

telefonický hovor, každodenní situace, prezentace 

tématu. 

Čtený či slyšený text – porozumění informačním, 

popisným, faktografickým i uměleckým textům. 

Interakce – formální i neformální rozhovor, 

diskuse, korespondence, strukturované pohovory. 

 



Angličtina 17 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE  

Je schopen vyjádřit a obhájit svá stanoviska 

písemně i ústně. 

Reaguje spontánně a gramaticky správně 

ve složitějších situacích. 

Používá vhodné výrazy a frazeologické obraty. 

Komunikuje plynule na témata abstraktní 

i konkrétní v méně běžných situacích. 

Svět práce – vzdělávání, kvalifikace, letní brigády, 

diskriminace, hledání práce, pracovní pohovor. 

Zdraví – zdravý životní styl, jídlo, zdravotní 

problémy, prevence. 

Sport – fanoušci, olympijské hry, olympijská 

myšlenka, sporty, doping. 

Volný čas a kultura – noviny, film, umělecká díla, 

literatura. 

Cestování – dovolená, masová turistika, doprava, 

charitativní akce 

Věda a technika – lidé a technika, nové vynálezy 

a přístroje, zneužití techniky, počítače, mobilní 

telefony. 

Člověk a svět práce; trh práce 

a profesní volba 

Osobnostní a sociální 

výchova; seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

Mediální výchova; média 

a mediální produkce 

mediální produkty a jejich 

význam 

 REÁLIE  

 Tradiční britské jídlo 

Britský tisk 

Olympijské hry 

Historie Spojených států 

Americká literatura 20. století 

Multikulturní výchova; 

základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

Dějepis 

Český jazyk – literatura – 

ukázky významných děl 

 


