
Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

99 

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 
- zapojí se do jasně strukturovaného 
rozhovoru o sobě samém, dalších 
osobách, prostředí, v němž žije, o 
každodenních činnostech, potřebách a 
způsobu života, pokud mu je 
komunikační partner ochoten 
v případě nutnosti napomoci 
- zapojí se do rozhovoru, ve kterém 
formuluje pozvání a také na něj 
reaguje, domluví se na nejbližších 
osobních plánech, vyjádří své  

Gramatika 
- přítomný čas prostý a průběhový 
- předpřítomný čas, výrazy for a 
since 
- minulý čas prostý a průběhový 
- užití modálních sloves – musím, 
můžu, měl bych – v různých časech 
- budoucí čas s „going to“ a „will“ 
- otázky uzavřené a otevřené 
v přítomnosti a minulosti 
 
Zvuková podoba jazyka 
- fonetická abeceda 
- rytmus věty a nadvětných celků 
- intonace různých typů vět 
- vázání slov a frází 
 
Slovní zásoba 
- věci každodenní potřeby 
- materiály 
- sporty a životní styl 
- povaha, vzhled a image 

VMEGS – Jsme Evropané 
(mezinárodní organizace a jejich 
přispění k řešení problémů dětí a 
mládeže) 
 
EV – Vztah člověka k prostředí 
(životní styl, ekologické 
problémy, prostředí a zdraví) 
 
MKV – Lidské vztahy (význam 
kvality mezilidských vztahů pro 
harmonický rozvoj osobnosti); 
Multikulturalita (význam užívání 
cizího jazyka jako nástroje pro 
dorozumění a celoživotní 
vzdělávání) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

libosti/nelibosti, co si přeje/nepřeje, 
musí/nemusí, na obdobné výpovědi 
vhodným způsobem reaguje 
- zeptá se a odpoví na informace, které 
se týkají každodenních situací 
- krátce promluví o osvojených 
tématech s pomocí osnovy a obrázků 
- popíše svojí i další osoby, prostředí, 
ve kterém žije, každodenní činnosti, 
vypráví jednoduchý příběh, popíše 
událost a své plány využitím vět 
řazených za sebou nebo propojených 
spojkami a příslovci 
 
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 

- povolání a pracoviště 
- zeměpisné charakteristiky 
- zdraví a nemoci 
 
Tematické okruhy 
- zdravý životní styl, volba povolání, 
naše země, osobní charakteristika, 
umění a kultura, životní cyklus, 
ochrana přírody, společnost, 
cestování 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, která se v textu 
vyskytují 
- rozumí častým označením a nápisům 
na veřejných místech týkajícím se 
např. orientace, varování nebo zákazu 
 

Psaní 
- napíše informace, slovní spojení 
nebo jednoduché věty dle 
osvojovaných témat 
- napíše krátký jednoduchý popis, 
např. svojí i dalších osob, prostředí, 
každodenních činností, způsobu života 
a minulých událostí, jednoduchý 
příběh, popis události a svých plánů, 
jednoduchý text typu dopis, vzkaz atd. 
vyjadřující např. poděkování či prosbu 
za použití vět řazených za sebe nebo 
spojených pomocí spojek a příslovcí, 
využívá všech časů – minulého,  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

přítomného i budoucího 
- odpoví písemně jednoduchým 
způsobem na otázky pomocí slovních 
spojení a vět dle osvojovaných témat 
 

   

 


