
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  6. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

 

CJ-9-1-01 

 
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 
- dokáže porozumět krátkým,    

jednoduchým textům 
- dokáže rozlišit zvukovou a 

grafickou podobu jazyka  
- srozumitelně vyslovuje 

 

 
- časování slovesa to be 
- množné číslo podstatných jmen 
- opakování časování slovesa to be 
- pravidla výslovnosti 
- fráze používané v hodinách 

anglického jazyka 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
 

 

CJ-9-1-02 

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

 
- přeloží důležité informace 

v krátkých nahrávkách 

 
- anglická abeceda, hláskování 
- moje rodina 
- zvířata 
- časování slovesa have got 

 
rozumí jednoduchým 
otázkám, které se týkají 
jeho osoby 

 

CJ-9-1-03 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  
 

 
- dokáže porozumět krátkým a 

jednoduchým textům 
- dokáže vyhledat v nich 

požadované informace 
 

 
- nakupování 
- oblečení 
- počasí 
- řadové číslovky 
- vyjádření názoru 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  6. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO PT  

 

CJ-9-2-01 

 
zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  
 

 
- dokáže popsat sám sebe, 

svoji rodinu, svou školu, 
známá místa a předměty 

 
- přítomný čas průběhový 
- přítomný čas jednoduchý 
- Velká Británie 
- - Praha 

 
odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají 
její osoby 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině 
kamarádech, škole
 

 
- dokáže popsat svůj denní 

režim 
- dokáže stručně na základě 

osvojených témat, vyprávět 
příběh v přítomném, 
minulém čase, jednoduše i 
v čase budoucím. 
 

 
- volný čas, záliby, sporty, povolání 
- části těla 
- hodiny 
- opakování číslovek 
- můj dům, můj byt 

 

 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá  


 

 
- dokáže odpovědět na otázky 

spojené s textem, písní, 
poslechem 

 
- přivlastňovací apostrof 
- minulý čas prostý 
- rozkazovací způsob 
- moje město 
- nakupování 
- Praha 
- Pamětihodnosti 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  6. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 
- dokáže pracovat 

s autentickými materiály pro 
vyhledávání a zpracování 
nových informací 

-       odhadne význam nových 
slov z kontextu textu. 

 

 
- časopis Gate 
- Austrálie, U.S.A. 
- likes and dislikes 
- můj byt 
- otázky s WH questions  

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

 

CJ-9-3-02 

 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- dokáže vyhledat informace 

z internetu a encyklopedie 
- dokáže porozumět rozvrhu 

hodin a televiznímu 
programu 
 

 
- televizní a rádiové programy 
- systém vzdělávání ve Velké Británii 

 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

 
- dokáže vyhledat informace 

v cizojazyčném textu 

 
- počítatelná a nepočítatelná 

podstatná jména 
- zájmena some a any 
- porovnávání vlastností osob a věcí 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  6. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- napíše jednoduchá sdělení 

související s tématy 

 
- můj volný čas 
- moje záliby 
- ukazovací zájmena 

 

 

CJ-9-4-02 

 

napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- napíše krátký dopis 
- napíše pohlednici 
-       interpretuje rozvrh hodin a 

televizní program 

 
- dopis příteli do zahraničí 
-  prázdniny 

 

 

CJ-9-4-03 

 

reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

 
- písemně reaguje na krátké 

sdělení obsahující obrázky 

 
- obrázkový slovník k daným 

tématům 
- škola 
- můj den 
- můj víkend 
- minulý čas prostý 
- nepravidelná slovesa 
- likes and dislike 

 
 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 

 

 
- dokáže nahlas číst, plynule a 

foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu 

 
- opakování učiva ze 6. ročníku 
- představování sebe a kamaráda 
- prázdniny a cestování 
- časování slovesa to be 
- časování slovesa  to have 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
 

Mediální výchova- 

Stavba mediálního 

sdělení -TO 6.3 

 

 

CJ-9-1-02 

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

 
- reprodukuje a při výslovnosti 

užívá správné frázování,   
slovní a větný přízvuk, výšku 
a sílu hlasu, tempo řeči pro 
zajištění plynulosti 

 
- pomocné sloveso can 
- přítomný čas jednoduchý 
- minulý čas jednoduchý 
- minulý čas průběhový 
- nepravidelná slovesa 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

 

CJ-9-1-03 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  

 
-       aktivně vyhledá informace 

v cizojazyčném časopise, 
knize či v písničce 
v originálním znění a 
vlastními slovy je převypráví 

 
- jídlo a pití 
- způsobová slovesa 
- zájmena some a any 
- rozkazovací způsob 

 



 - dokáže odpovědět na otázky 
spojené s textem, písní, 
poslechem 

- vyhledává odpovědi v audio 
a video ukázkách 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  7. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-2-01 

 
zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  
 

 
- odpovídá na otázky spojené 

s textem, písní, poslechem 
- dokáže rozlišit formální a 

neformální promluvu či 
pohovor 

 
- volný čas 
- počasí 
- počítatelná a nepočítatelná 

podstatná jména 
- sport 

 
odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají 
její osoby 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině 
kamarádech, škole
 

 
- domluví se na společném 

programu 
 

 
- svátky a oslavy 
- představování sebe sama a 

kamaráda 
- jídlo a pití 
- svátky a oslavy 
- stupňování přídavných jmen 
- části těla 
- části oblečení 
- rozkazovací způsob 

 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá 
 

 
-     konverzuje na dané téma  
-     dokáže jednoduše vyjádřit 

svůj názor 
 

 
-      záliby 
-      sporty 
-      moje plány do budoucna 
-      would like 
-      životní prostředí 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  7. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

 
- v textech rozumí významu 

klíčových slov 

 
- moje město 
- Česká republika 
- můj dům a byt 
- Přítomný čas průběhový 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

CJ-9-3-02 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- aktivně vyhledá informace 

v cizojazyčném časopise, 
knize 

- interpretuje hlavní myšlenku 
krátkého textu 

 
- Velká Británie 
- život v budoucnosti 
- části těla 

 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  


 

 
- vyhledává bez problémů 

s dvojjazyčným slovníkem 
- dokáže vyhledávat v online 

slovníku 
- na internetu vyhledá 

informace o anglicky 
mluvících zemích 

- přečte jednoduchý článek 
z novin či časopisu 

 
- doprava 
- vánoce 
- porovnání vlastností osob a 

věcí 
- minulý čas jednoduchý 
- minulý čas průběhový 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- napíše písemné sdělení 

související s tématy, která 
jsou mu blízká 

 
- jídlo, pití 
- stupňování přídavných jmen 
- hudba 

 

 

CJ-9-4-02 

 
napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- dokáže písemně reagovat na 

krátké sdělení obsahující 
otázky 

 

 
- aplikuje vazbu going to pro 

vyjádření budoucnosti 
- moje plány do budoucna 

 

 

 

CJ-9-4-03 

 
reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
- napíše pozvánku kamarádovi 

na párty 

 
- budoucí čas will 
- vazba going to 
- jídlo 
- tvoření příslovcí 
- vyjádření názoru 

 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby  

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 

rozumí informacím v  

jednoduchých 

poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu 

a zřetelně 

 

- rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu jazyka 

- dokáže rozvíjet 
dostatečně 
srozumitelnou 
výslovnost  

- rozlišuje sluchem prvky 
fonologického systému 
jazyka 

- rozlišuje slovní a větný 
přízvuk 

 
- popis cesty do školy 
- minulý čas prostý 
- nepravidelná slovesa 
- vyjádření pocitů 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
 

Výchova k myšlení v 

evropských a  globálních 

souvislostech – 

Objevujeme Evropu a 

svět TO 3.2 

 

CJ-9-1-02 

 

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

 

- dokáže aplikovat intonaci 
věty    

- dokáže pracovat s  
autentickými  materiály 

- reprodukuje poslech 
vlastními slovy 

 
- stupňování přídavných jmen 
- vyplnění jednoduchého 

dotazníku 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

 

CJ-9-1-03 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  

 

- přiřazuje správné 
odpovědi k poslechovým 
tématům 

 
- volný čas a záliby 
- stupňování přídavných jmen 
- přítomný čas průběhový 
- přítomný čas jednoduchý 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

 

 
- samostatně vyhledá 

informace v cizojazyčném 
časopise, knize či v písničce 
v originálním znění 

 
- telefonování a zanechání zprávy 
- tázací dovětek 
- budoucí čas Going to a Will 
- zvratná zájmena  
- kultura 
- podmínkové věty I.typu 
- podmínkové věty II.typu 

 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu)  

Multikulturní výchova-

kulturní diference -TO 

4.1 

 

CJ-9-3-02 

 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- využívá cizojazyčné slovníky 

 

 
- předpřítomný čas 
- minulý čas průběhový 
- minulý čas jednoduchý 
- úvod do předpřítomného času 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 
 

 
- dokáže podle obrázku popsat 

danou osobu nebo věc 

 
- pamětihodnosti 
- moje plány do budoucna 
- zvratná zájmena 
- úvod do předpřítomného času 
- příroda 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- vyplní dotazník o sobě  

 
- vyjádření vlastního názoru, 

souhlasu a nesouhlasu 
- kultura 
- představovaní se 
- tvorba slov 

 

 

 

CJ-9-4-02 

 
napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- napíše dopis příteli na 

dopisování 
 

 
- Česká republika 
- gerundium 
- Austrálie 
- U.S.A. 

 

 

CJ-9-4-03 

 
reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
- dokáže se písemně omluvit 

 

 
- oslavy a svátky 
- vánoce 
- velikonoce 
-  

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby  

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
 

 
-       porozumí významu běžných 

nápisů (na ulicích, na 
nádraží, na letišti) 

-       dokáže vyhledat informace 
v jídelním lístku, letáku 

-       stručný popis nějaké 
události nebo své cesty 

-        používá autentické 
materiály ze zemí 
studovaného jazyka a běžně 
užívá slovníku cizích slov 

 

 
- prázdniny a cestování 
- dopis kamarádovi 
- v hotelu 
- v restauraci 
- sporty 
- U.S.A. 
- Velká Británie 
- tvoření otázky přítomných časů 
- člen určitý a neurčitý 

 

 

rozumí základním 

informacím v krátkých 

poslechových textech, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů  

 

Myšlení v evropských a 

globálních souvislostech 

–Jsme Evropané TO 3.3 

 

CJ-9-1-02 

 
rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných téma 

 
-       porozumí stručnému popisu 

nějaké události nebo své 
cesty 

-       odpovídá na otázky 
k danému poslechu 

 

 
- minulý čas prostý 
- modální slovesa 
- život mladých lidí 
- budoucí čas s will 
-  vánoce 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

 

CJ-9-1-03 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  

 
-       dokáže porozumět 

autentickému materiálu ze 
zemí studovaného jazyka a 
běžně užívá slovníku cizích 
slov 

 
- povolání 
- vedlejší věty  
- moje budoucnost 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-2-01 

 
zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  

 
-       používá obraty pro získání     

základních informací o 
veřejné dopravě 

-       umí si koupit jízdenky 
-       dokáže se zeptat na cestu, 

nebo poradí někomu jinému 
- umí si objednat v restauraci  
- dokáže si zamluvit si hotel 
- dokáže reagovat na 

telefonní rozhovor 
 

 
- prázdniny a cestování 
- dopis kamarádovi 
- v hotelu 
- v restauraci 
- sporty 

 

 
odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají 
její osoby 
 
Multikulturní výchova 

– Kulturní diference – 

TO 4.1 

 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině 

kamarádech, škole,volnm 
 

 
- zeptá se, co lidé dělají 

(práce, škola, volný čas), 
-       umí najít vhodné odpovědi 

na takové otázky 
-       vyjádří pocity toho, co má a 

nemá rád 

 
- minulý čas prostý 
- modální slovesa 
- život mladých lidí 
- budoucí čas s will 
-  Vánoce 

 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá  

 
-       hovoří o svých zálibách 
-       popíše oblékání 
-       dokáže mluvit o počasí  

 

 

- U.S.A. 

- Velká Británie 
- tvoření otázky přítomných časů 
- člen určitý a neurčitý 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

- dokáže je reprodukovat 

 
- rodina 
- počasí 
- hudba, televize a ostatní média 
- diskuse na téma sport 
- moje kariéra a plány do budoucna 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace -  

TO 1.8 

 

CJ-9-3-02 

 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  

 
- reprodukuje přiměřeně 

obtížný text 
- pokládá a odpovídá na 

položené otázky 

 
- životopis 
- opis významu slova 
-  Austrálie 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

 
- dokáže formulovat a 

odpovídat  na položené 
otázky 

 
- povolání a různé činnosti 
- v obchodě 
- v restauraci 
-  v hotelu 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- umí vyplnit základní údaje o 

své osobě, rodině, bydlišti 
 

 
- prázdniny a cestování 
- dopis kamarádovi 
- v hotelu 

 

 

CJ-9-4-02 

 

napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- písemně shrne hlavní 

myšlenky krátkého textu 
 

 
- Životopis 
- moje budoucnost 
- životní prostředí 
- zdraví, zdravý životní styl 
- vzdělávání a kulturní život 
- slovní zásoba a tvoření slov 
- vyprávění v minulém čase i 

budoucím 
 

 

 

CJ-9-4-03 

 

reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

 
- napíše pohlednici, krátký 

dopis 
- písemně se vyjádří 

k probíraným tématům 

 
- gramatika: celkové opakování - 

minulý čas prostý a průběhový 
- přítomný čas prostý a průběhový 

rozdíl v budoucích časech s will a 
going to 

-  předpřítomný čas, 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby  

 

 



- člen určitý, neurčitý, nulový 
-  stupňování přídavných jmen 
- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména  
-  vyjádření množství  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 

 

 
- rozlišuje výukovou a 

grafickou podobu  jazyka – 
fonetické znaky (pasivně), 
základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou 
a grafickou podobou slov 

- zvládá výslovnost anglické 
abecedy 

 

 
- představování se, základní otázky 

(jméno a bydliště) 
- pozdravy 
- pokyny v hodinách 
- barvy 
- moje rodina 
 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
 

je seznámen se 

zvukovou podobou 

cizího jazyka  

 

Mediální výchova- 

Stavba mediálního 

sdělení -TO 6.3 

 

 

CJ-9-1-02 

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


- dokáže reprodukovat obsah 

textu 

 
- časování slovesa to be 
- abeceda 
- pravidla výslovnosti 
- spelling 
- přídavná jména 
- sloveso to have got 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

rozumí výrazům pro 

pozdrav a poděkování 



 

CJ-9-1-03 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  
 

 
-       aktivně vyhledá informace 

v cizojazyčném časopise, 
knize či v písničce 
v originálním znění a 
vlastními slovy je převypráví 

- dokáže odpovědět na otázky 
spojené s textem, písní, 
poslechem 

- vyhledává odpovědi v audio 
a video ukázkách 

 

 
- zvířata 
- slovesa 
- tvorba otázky se slovesem to be 

číslovky 1-100 

 

rozumí jednoduchým 

slovům, se kterými se v 

rámci tematických 

okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu)  

- rozumí otázkám, které 

se týkají základních 

osobních údajů (zejména 

jména a věku)  

- rozumí jednoduchým 

pokynům učitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  7. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-2-01 

 
zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  
 

 
- odpovídá na otázky spojené 

s textem, písní, poslechem 
- dokáže rozlišit formální a 

neformální promluvu či 
pohovor 

 
- přítomný čas prostý 
- vánoce (slovní zásoba, anglické 

koledy) 
 

 
odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají 
její osoby 
pozdraví a poděkuje, 

vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině 

kamarádech, škole,
 

 
- domluví se na společném 

programu 
 

 
- pokračování přítomného času 

prostého (3. osoba čísla 
jednotného) 

- otázky (Where, who, why, what, 
how) 

- opakování slovní zásoby 
- popis věcí a osob 

 

 

sdělí své jméno a věk 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá  
 

 
-      konverzuje na dané téma  
-      dokáže jednoduše vyjádřit 

svůj názor 
 

 
- škola – školní potřeby, vyučovací 

předměty, rozvrh hodin, budova 
- moje město – slovní zásoba, popis 

města 
- sloveso can 
- Velká Británie 

 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  7. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

 
- v textech rozumí významu 

klíčových slov 

 
- moje město 
- Česká republika 
- můj dům a byt 
- Přítomný čas průběhový 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

CJ-9-3-02 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- aktivně vyhledá informace 

v cizojazyčném časopise, 
knize 

- interpretuje hlavní 
myšlenku krátkého textu 

 
- Velká Británie 
- život v budoucnosti 
- části těla 

 

 

 rozumí jednoduchým 

slovům, se kterými se v 

rámci tematických 

okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

 
- vyhledává bez problémů 

s dvojjazyčným slovníkem 
- dokáže vyhledávat v 

online slovníku 
- na internetu vyhledá 

informace o anglicky 

 
- doprava 
- vánoce 
- porovnání vlastností osob a 

věcí 
- minulý čas jednoduchý 
- minulý čas průběhový 

 




 

mluvících zemích 
- přečte jednoduchý článek 

z novin či časopisu 
 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  7. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- napíše písemné sdělení 

související s tématy, která 
jsou mu blízká 

 
- jídlo, pití 
- stupňování přídavných jmen 
- hudba 

 

 

CJ-9-4-02 

 
napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- dokáže písemně reagovat na 

krátké sdělení obsahující 
otázky 

 

 
- opakování přítomného času 
- opakování to be, to have 
- části těla a oblečení 
- volný čas 
- záliby a sporty 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 

 

CJ-9-4-03 

 
reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
- napíše pozvánku kamarádovi 

na párty 

 
- U.S.A. 
- množné číslo podstatných jmen 
- číslovky 100-a výš 
- hodiny 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 

rozumí informacím v  

jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

 

- rozlišuje zvukovou a 
grafickou podobu jazyka 

- dokáže rozvíjet dostatečně 
srozumitelnou výslovnost  

- rozlišuje sluchem prvky 
fonologického systému 
jazyka 

- rozlišuje slovní a větný 
přízvuk 

 
- pravidla výslovnosti 
- abeceda, spelling 
- přítomný čas prostý 
- číslovky – opakování, řadové 

číslovky, datum 
- měsíce a dny 
- předložky časové 
 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
je seznámen se 

zvukovou podobou 

cizího jazyka  

 

CJ-9-1-02 

 

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

 

- dokáže aplikovat intonaci 
věty    

- dokáže pracovat  s  
autentickými  materiály 

- reprodukuje poslech 
vlastními slovy 

 

 
- stupňování přídavných jmen 
- vyplnění jednoduchého dotazníku 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 

 

CJ-9-1-03 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 

 

- přiřazuje správné odpovědi 
k poslechovým tématům 

 
- volný čas a záliby 
- stupňování přídavných jmen 
- přítomný čas průběhový 
- přítomný čas jednoduchý 

 



témat  

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  8. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-2-01 

 

 

 
- konverzuje  na dané téma 
- dokáže formulovat  svoje 

názory na dané téma 
 

 

 
- konverzace na téma bydlení (my 

home – my house, my own room) 
- množné číslo podstatných jmen – 

opakování 
- psaní dopisu (formální a 

neformální) 
- škola – budova, popis, předměty 

 

odpoví na jednoduché 

otázky, které se týkají 

její osoby 

Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace -  

TO 1.8 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 
osvojovaných tématech  
 

 
- reprodukuje text na dané 

téma 
 

 
- Velká Británie 
- moje město, popis cesty 
- sloveso can 
- vánoce (slovní zásoba, anglické 

koledy) 

 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá 
 

 
- rozliší formální a neformální 

rozmluvu 

 
- opakování přítomného času 

prostého  
- hodiny 
- můj den, můj týden 
- minulý čas prostý – pravidelná a 

nepravidelná slovesa 

 



 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  8. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

 
- samostatně vyhledá 

informace v cizojazyčném 
časopise, knize či v písničce 
v originálním znění 

 
- minulý čas prostý – tvorba vět 
- příběh z minulosti 
- opakování části těla a oblečení 
- popis osoby, vzhledu 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

CJ-9-3-02 

 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- využívá cizojazyčné slovníky 

 

 
- opakování gramatiky 
- členy – a/an, the 
- zvířata 
- some, any 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  
 

 
- dokáže podle obrázku popsat 

danou osobu nebo věc 

 
- zdraví – u doktora, nemoci 
- jídlo a pití 
- Austrálie 
- opakování časů prostých 

 

 



 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  8. 

 

OVO – kód Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- dokáže vyplnit dotazník o 

sobě  

 
- budoucí čas – will 
- moje plány 
- moje budoucnost 
- povolání 

 

 

CJ-9-4-02 

 
napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- napíše dopis příteli na 

dopisování 
 

 
- Česká republika 
- gerundium 
- Austrálie 
- U.S.A. 

 

 

CJ-9-4-03 

 
reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
- dokáže se písemně omluvit 

 

 
- prázdniny a cestování 
- opakování gramatiky 

 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 

 



 

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-1-01 

 
rozumí informacím v 
jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 

 
- popíše zvukovou a grafickou 

podobu jazyka – fonetické 
znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 

 

 
- opakování učiva z 8. ročníku 
- hovořit a napsat příběh o 

prázdninách 
- představování sebe, přátel 
- dopis formální / neformální (fráze) 

 
rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech, 
které se týkají  
osvojených tematických 
okruhů  
 

Multikulturní výchova 

– Kulturní diference – 

TO 4.1  

 

 

CJ-9-1-02 

 
rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných téma 

 
-       dokáže porozumět 

stručnému popisu nějaké 
události nebo své cesty 

-       dokáže odpovídat na otázky 
k danému poslechu 

 

 
- můj dům, byt, pokoj – nová slovní 

zásoba, popis 
- minulý čas prostý slovesa to be 

(was/were) 
- pravidelná a nepravidelná slovesa 
- minulý čas prostý 

 

rozumí jednoduchým 

otázkám, které se týkají 

jeho osoby 



 

CJ-9-1-03 rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat  

-       dokáže porozumět 
autentickému materiálu ze 
zemí studovaného jazyka a 
běžně užívá slovníku cizích 
slov 
 

- v hotelu a na letišti 
- opakování látky 
- hodiny 
- popis trávení svého dne, týdne 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-2-01 

 
zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích  

 
-       používá obraty pro získání   

základních informací o 
veřejné dopravě 

-       dokáže si koupit jízdenky 
-       dokáže se zeptat na cestu, 

nebo poradí někomu jinému 
- dokáže si objednat 

v restauraci  
- dokáže si zamluvit si hotel 
- dokáže reagovat na 

telefonní rozhovor 

 
- způsobová slovesa 
- giving advice 
- jídlo (slovní zásoba, množství – 

např: a bottle of,...) 
- v restauraci (fráze při 

neporozumění, objednávání, atd.) 
- vyjádření množství – some, any, a 

lot of,... 

 
odpoví na jednoduché 
otázky, které se týkají 
její osoby 
Multikulturní výchova 

– Kulturní diference – 

TO 4.1  

 



 

 

CJ-9-2-02 

 
mluví o své rodině 

kamarádech, škole,volném 
čase 
 

 
- zeptá se, co lidé dělají 

(práce, škola, volný čas), 
-       interpretuje vhodné 

odpovědi na takové otázky 
-       vyjádří pocity toho, co má a 

nemá rád 
 

 
- opakování budoucího času s Will 
- budoucí čas – použití Going to 
- povolání 
- moje plány do budoucna (budoucí 

škola, povolání, život) 

 

 

CJ-9-2-03 

 
odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá  
 

 
-       dokáže hovořit o svých 

zálibách 
-       popíše oblékání 
-       dokáže mluvit o počasí  

 

 

- U.S.A. 

- Velká Británie 
- tvoření otázky přítomných časů 
- člen určitý a neurčitý 

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-3-01 

 
vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech  
 

 

- dokáže reprodukovat 

vyhledané informace 

 
- strukturovaný životopis 
- USA, Velká Británie, Austrálie 

(prezentace žáků) 
- přítomný čas průběhový 
- přítomný čas prostý X Přítomný 

 

rozumí slovům a 

jednoduchým větám, 

které se týkají 

osvojených tematických 



čas průběhový okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace -  

TO 1.8 

 

 

CJ-9-3-02 

 

 
rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované 
informace  
 

 
- reprodukuje přiměřeně 

obtížný text 
-  pokládá a odpovídá na 

položené otázky 

 
- životopis 
- opis významu slova 
-  Austrálie 

 

 

CJ-9-3-03 

 
rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  
 

 
- dokáže formulovat a 

odpovídat  na položené 
otázky 

 
- minulý čas průběhový 
- členy určitý, neurčitý, nulový 
- opakování časů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Anglický jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  9. 

 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ  OV, PO  PT   

 

CJ-9-4-01 

 

vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

 

 
- umí vyplnit základní údaje o 

své osobě, rodině, bydlišti 
 

 
- prázdniny a cestování 
- dopis kamarádovi 
- v hotelu 

 

 

CJ-9-4-02 

 

napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

 
- písemně shrne hlavní 

myšlenky krátkého textu 
 

 
- Životopis 
- moje budoucnost 
- životní prostředí 
- zdraví, zdravý životní styl 
- vzdělávání a kulturní život 
- slovní zásoba a tvoření slov 
- vyprávění v minulém čase i 

budoucím 
 

 

 

CJ-9-4-03 

 

reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

 
- napíše pohlednici, krátký 

dopis 
- písemně se vyjádří 

k probíraným tématům 

 
- gramatika: celkové opakování - 

minulý čas prostý a průběhový 
- přítomný čas prostý a průběhový 

rozdíl v budoucích časech s will a 
going to 

-  předpřítomný čas, 
- člen určitý, neurčitý, nulový 
-  stupňování přídavných jmen 

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 



- počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména  

-  vyjádření množství  
 

 

 
 


