Výstupy – přehled témat (slovní zásoba) a gramatiky pro daný ročník

Anglický jazyk

6. ročník
 cílové znalosti a dovednosti:
Stimulovat v žácích zájem o anglický jazyk a motivovat je k učení. Prostřednictvím reálných
situací rozvíjet komunikativní schopnosti žáků. Umožnit žákům vytvořit si základní a zároveň
užitečnou slovní zásobu, naučit se jednoduché obraty. Umožnit žákům postupně rozvíjet
jednotlivé jazykové dovednosti s důrazem na rozvoj poslechu a mluvení.
 tematické celky:
Can – umí, neumí, hodnocení. Můj život (My Life) - přítomný prostý, frekvenční příslovce.
Zvířata (Animals) – přítomný čas průběhový, must, zájmena (3. a 4. pád).
Hollidays – minulý tvar slovesa BE, minulý čas prostý, dopravní prostředky. Food –
počitatelná, nepočitatelná podst. Jména, SOME, ANY. The World – otázky HOW …,
stupňování přídav. jmen. Entertainment – budoucí čas GOING TO, příslovce, HAVE TO,
Rozvinutý popis, Nakupování (Shopping)

7. ročník


Prázdniny, volný čas, pravidla, povinnosti, vyjádřit žádost, získat informace, popsat
svátky v roce, pozvánka na narozeniny, základní potraviny, jídelníček, nehody a
bezpečnost, porovnat vlastnosti osob, věcí, plány do budoucnosti, životní prostředí,
vyjádření minulosti



Přítomný čas prostý a průběhový (otázka, zápor), minulý čas prostý, modální slovesa
(must, have to, can), počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some and any,
vyjádření množství, vyjádření budoucnosti “going to”, přání “would like”
- předpřítomný čas pro nadané žáky

8. ročník


Porozumění psanému i mluvenému slovu, samostatné vyjádření a reakce na situace v
běžném životě, nakupování, orientace ve městě, přehled o cizojazyčných kulturách,
anglicky mluvící země - přehled, cestování



Modální slovesa, otázky, trpný rod, What else?, I shoul/shouldn’t, It can’t be, It
might be, zájmena (myself, themselves)

9. ročník


Porozumění psanému i mluvenému slovu, samostatné vyjádření a reakce na situace v
běžném životě, společenské fráze, popis: osoby, členů rodiny, věcí, popsat zážitky z
výměnných pobytů, pobytu v zahraničí. Základní údaje ze současnosti a historie
Velké Británie a Spojených Států.



Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas,
vyjádření budoucnosti, stupňování přídavných jmen - porovnávání, tvoření slov
pomocí přípon (-less, -full, -ed, -ing), příslovce, vedlejší věty časové a místní - vztažná
zájmena, podmiňovací způsob “would”, trpný rod

