
výstupy učivo
mezipředmětové 

vztahy
poznámky

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 

témat

zeptá se ná základní informace a adekvátně reaguje 

v běžných situacích

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase 

a dalších osvojovaných tématech 

vypráví jednoduchý příběh nebo událost, popíše 

osoby, místa a věci svého každodenního života

vyhledá požadované informace v jednoduchých 

autentických materiálech

rozumí jednoduchým krátkým textům, vyhledá v 

nich požadované informace

vyplní údaje o sobě ve formuláři, reaguje na 

jednoduché písemné sdělení 
 At the Doctor´s. Invitation. 

dotazník,e-mail, vzkaz, 

poděkování, omluva

napíše jednoduché texty o škole, volném čase, 

sportu a další osvojovaných tématech

My Favourite Sport, My Favourite Place, 

Recipe

Odpoví na otázky, 

vybere, přiřadí, doplní 

informace, odvodí z 

kontextu význam 

neznámých slov

Tematické okruhy pro 9. ročník:
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Anglický jazyk - 9. ročník

My School, My Family, My Friend, Describing People, Character and Feelings, Jobs and Professions, My Plans For Future, Travelling (Prague, My 

Favourite Place to Stay, On a Trip); Sports, Activities and Leasure Time; British And American History (The Industrial Revolution, Elizabethen Age, 

Victorian Period, The Wild West, The World War II etc.)                                                                                                                                           Gramatika: 

účelové a podmínkové věty, příslovce, stupňování příslovci, činný a trpný rod, stavba anglické věty, pořadí rozvíjejících přídavných jmen, spojky u 

vedlejších vět
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probírané tematické okruhy v přítomném, 

předpřítomném prostém a průběhovém, 

minulém prostém a průběhovém a budoucím 

čase, trpném rodě

Family, Character, 

Mood and Feeling, 

Sports and Activities, 

Travelling, At the 

Doctor´s

Vypráví, popisuje s použitím vět propojených 

spojkami: protože, nejdříve, potom, jakmile, od 

té doby, co; zatímco, dokud ne, dříve než, 

kdykoliv, když a s použitím účelových, časových 

a podmínkových vět. Slovní a větný přízvuk, 

intonace.

Family, Mood and 

Feeling, Sports,On a 

Trip, Eating Out, 

Festivals,Traditions 

Future Plans (Jobs and 

Professions)

Reálie Velké Británie a USA.                 Jobs 

and Professions. Autentické materiály na 

probírané tematické okruhy 


