
Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Poslech s porozuměním 
- porozumí konkrétním informacím 
v pomalu a zřetelně pronášeném 
projevu, který je jednoduchý a 
vztahuje se k osvojovaným tématům 
- porozumí tématu/obsahu krátkého a 
zřetelně pronášeného vyprávění a 
rozhovoru, které jsou jednoduché a 
vztahují se k osvojovaným tématům 
 
Mluvení 
- pomocí slovních spojení a vět se 
zapojí do krátkého rozhovoru s jasnou 
strukturou, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům, domluví se 
na osobních bezprostředních plánech a 
na obdobné výpovědi vhodně reaguje 
 
 
 
 

Gramatika 
- vyjádření nutnosti pomocí „have 
to“ 
- frekvenční příslovce 
- vyjádření návrhu 
- minulý čas prostý, ago 
- časy přítomné 
- budoucnost vyjádřená s „going to“ 
- budoucnost vyjádřená s „will“ 
- vyjádření záměru pomocí „will“ 
- minulý čas průběhový 
 
Zvuková podoba jazyka 
- koncové –ed 
- samohlásky, znělé a neznělé 
souhlásky 
- přízvuk slova a věty 
- fonetická abeceda 
 
Slovní zásoba 
- film a zábava 
- volnočasové aktivity 

OSV – Osobnostní rozvoj – 
Rozvoj schopnosti poznání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování); Kreativita 
cvičení (rozvoj kreativity) 

 

MKV – Kulturní diference 
(vlastní kulturní zakotvení, 
respektování sociokulturních 
odlišností); Lidské vztahy 
(solidarita, slušné chování, 
morální normy) 

 

EV – Lidské vztahy a problémy 
životního prostředí (doprava a 
životní prostředí) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zeptá se a odpoví na informace, které 
se týkají osvojovaných témat, ve 
vztahu k současnosti, minulosti i 
budoucnosti za využití slovních 
spojení a vět 
- krátce promluví o městě, kde bydlí, 
události, jež se zde stala, o známých 
osobnostech dle připravené osnovy a 
obrázků 
- jednoduše ve větách popíše místa, 
lidi, události, povolání, životní cyklus 
 
Čtení s porozuměním 
- nalezne konkrétní požadované 
nečíselné informace v jednoduchém 
textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
- rozumí tématu i obsahu 
jednoduchého textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
 

- bydlení, domy 
- služby a věci ve městě 
- mezilidské vztahy 
- etapy života 
- práce a pracoviště 
- přírodní katastrofy 
- nehody 
 
Tematické okruhy 
- služby, povolání, volný čas, 
příroda, zdraví a životní styl, životní 
cyklus, mezilidské vztahy 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Psaní 
- napíše informace, slovní spojení 
nebo jednoduché věty dle 
osvojovaných témat 
- napíše krátký jednoduchý popis, 
např. místa, lidí, aktivit, jednoduché 
vyprávění jako sled událostí za použití 
vhodných spojek a příslovcí 
- odpoví písemně jednoduchým 
způsobem pomocí slovních spojení a 
vět dle osvojovaných témat 

   

 


