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Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
 - čte nahlas plynule a foneticky správně texty 
přiměřeného rozsahu
 - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a 
obsahu autentických materiálů s využitím vizuální 
opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a 
odpovědi na otázky
 - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvě a konverzaci
 - v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy
 - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje 
jednoduché věty a krátké texty
 - odvodí pravděpodobný význam nových slov z 
kontextu textu
 - používá dvojjazyčný slovník

 - opakování přítomných a minulých časů, jejich používání
 - opakování budoucího času a dalších možností, vyjadřujících budoucnost
 - předpřítomný prostý čas (včetně záporu, otázky a krátkých forem), srovnání s 
používáním minulých časů; předpřítomný čas s EVER/NEVER a SINCE/FOR
 - vazba USED TO
 - užití TOO a ENOUGH
 - vyjádření zkušenosti pomocí předpřítomného času
 - „stative verbs“ 

Osobnostní rozvoj, 
psychohygiena. 
Dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli, dobrý 
vztah k sobě samému. 
Sociální dovednosti pro 
předcházení stresům v 
mezilidských vztazích. 
Kreativita, cvičerní pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity (pružnosti 
nápadů, originality, 
schopnosti vidět věci 
jinak, citlivosti).

Občanská výchova

 - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení 
týkající se situací souvisejících s životem 
 - vyžádá jednoduchou informaci
 - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného 
textu, promluvy i konverzace 
 - jednoduchým způsobem se domluví v běžných 
každodenních situacích

 - vyjádření souhlasu/nesouhlasu, rady, doporučení apod. – SHOULD a MIGHT
 - tvary na –ING x infinitiv (srovnání významu, použití)
 - další vazby s  –ING: THERE´S SOMEONE/STH –ING; SEE/HEAR SOMEONE 
–ING
 - slovní zásoba na témata dějiny a umění, historické příběhy a legendy, životopis, 
zdravý životní styl, životní prostředí a změny klimatu, problémy a jejich řešení, reálie 
anglicky mluvících zemí (opakování a rozšíření tématu; Austrálie)

Jsme Evropané - kořeny 
a zdroje evropské 
civilizace, klíčové 
mezníky evropské 
historie. Co Evropu 
spojuje a co ji rozděluje.

Dějepis, Zeměpis, 
Výtvarná výcova, 
Pracovní činnosti - 
projekty

Průřezová témata:

Osobnostní rozvoj, psychohygiena. Dovednosti pro pozitivní naladění mysli, dobrý vztah k sobě samému. Sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích. Kreativita, 
cvičerní pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti). Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky 
evropské historie. Co Evropu spojuje a co ji rozděluje.


