
Vzdělávací obsah předmětu:  Anglický jazyk      Ročník: 6 

Strana 1 z počtu 1 

 

Učivo ŠVP – tématické celky, témata Ročníkové výstupy ze ŠVP 

Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
 

 JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 

Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná  

Množné číslo podstatných jmen 

Člen určitý a neurčitý a jeho užití 

Přivlastňovací pád podstatných jmen 

Zájmena osobní, přivlastňovací, tázací a ukazovací   

Číslovky základní a řadové 

Slovesa  

Rozkazovací způsob 

Tvary slovesa být, sloveso být v otázce a záporu 

Přítomný čas prostý, otázka, zápor, krátké odpovědi 

Přítomný čas průběhový, otázka, zápor, krátké odpovědi 

Modální sloveso can / can‘t 

Příslovce frekvenční 

Předložky místa  

Vazby  - there is /are, have got 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY: 

Rodina, osobní údaje, věk 

Státy a národnosti 

Škola, třída, školní předměty 

Dům, byt, nábytek 

Jídlo a občerstvení, ovoce a zelenina 

Čas, časové údaje 

Aktivity a věci každodenního života 

Části těla , oblečení  

Nákupy, ceny 

REÁLIE: 

Anglicky mluvící země, anglické pozdravy  

Velká Británie – zeměpisná fakta, multikulturní země  

                            stravovací zvyky, svátky 

Školy a školní kluby ve Velké Británii 

 

 

 

 

-  rozumí  pokynům učitele při práci ve třídě a    

  dokáže na ně reagovat 

- pracuje se slovníkem, umí hláskovat 

- pozdraví, představí se,- zeptá se na osobní údaje 

- zeptá se, jak se lidé mají 

- popíše svůj pokoj, kde jsou věci umístěny 

- porozumí pokynům a umí je vydat 

- vypráví příběh podle obrázku 

- zeptá se a odpoví na dotazy o vlastnictví 

- popíše vzhled kamaráda 

- nabídne a přijme občerstvení, 

- zareaguje na žádost o jídlo 

- zeptá se na oblíbené jídlo 

- zeptá se na čas, řekne přesný čas 

- zeptá se a odpoví na otázku týkající se   

  činností ve volném čase 

- vyhledá v článku určité informace  

- popíše své stravovací zvyky, svůj denní režim 

- vyjmenuje oblečení a popíše jej 

- zeptá se a odpoví na dotazy o oblečení, cenách 

- promluví o tom, co je třeba koupit 

- dokáže ukázat na požadované zboží a koupit je 

- na základě přečteného textu seřadí informace 

- mluví a píše o svých schopnostech a zájmech 

- vypráví o své rodině, o svém volném čase 

- na základě přečteného článku odpoví na otázky 

- zachytí informace z poslechu rozhovoru, z promluvy rodilého  

  mluvčího 

 

 

 
Český jazyk 

Zeměpis 

Zdravotní výchova 

Základy společenské výchovy 

Hudební výchova 

 

 


