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6. ročník 
 

Úryvky četby ve vyprávěcí formě nebo rozhovory o tématech jako: 

život ve městě a na vesnici, prázdniny, domácnost, nákupy, roční doby a svátky, počasí, nemoci, sport a 

hry 

kromě toho básně, písně, anekdoty, vyprávění a pohádky 

četba celých lehkých knih, např.: 

L. I. Wilders: The Little House in the Big Woods 
O. Spencer: Kidnapped by Indians 

U. Taylor-Weawer: The Farmer and the Goblin. 

  

Gramatika: 
nepravidelné množné číslo podstatných jmen 

přídavná jména a pravidelné, případně nepravidelné stupňování 

zástupné slovo „one“  

zájmena 

nepravidelná slovesa 

činné tvary „present perfect“, „past perfect“, „conditional“ (možno také v 7. ročníku), tvoření otázek a 

záporu v nich 

trpný rod - „present“ a „past tence“ 
„expanded form“ 

příslovce 

předložky. 

 

 

7. ročník 
 

Témata ke čtení a mluvení: 
doprava, obchody, dopis, divadlo, volný čas, líčení anglosaských básní a pověstí 

země a lidé ve Velké Británii a v USA, básně a písně 

dramatické scény, eventuálně z četby 
pokud možno delší, dějově bohatá vyprávění. 

 

V gramatice procvičujeme: 

„simple forms“ a „expanded forms“ 

„past tense“ a „present perfect“ 

„modal verbs“ a jejich opis. 

 

 

8. ročník 
 

Živá líčení ze života v anglicky mluvících zemích: 
témata z oblasti povolání, příběhy, cestopisy, témata ze životopisů (např. Henry Ford, Abraham Lincoln 

atd.) 

dramatické scény, básně a písně 

delší vyprávění, např. Ch. Dickens: Christmas Carol nebo také A. Horn: The Road North, rovněž 

jednoaktové hry nebo scény z dramatických děl. 

 

  



Gramatika: 

podmínkové věty 

nepřímá řeč a otázka 

shrnující přehled gramatiky a její upevňování. 

 

 

9. - 12. ročník 
 

Nadřazené aspekty a všeobecné vyučovací cíle 
V 9.-12. ročníku budujeme slovní zásobu a fráze přiměřeně k rozšiřujícímu se duchovnímu rozhledu 

žáků. Cvičení na výslovnost a psaní pokračují v dosavadním smyslu. Protože ve výuce cizího jazyka jde o 
to, abychom u žáků rozvíjeli porozumění cizímu národu, stává se v umělecké sféře receptivní stránka, 

která více působí na pocity, stejně důležitou jako stránka prakticky-činná, která oslovuje více vůli. 

Znalosti gramatiky se v 9.-12. ročníku prohlubují a rozšiřují. Zvláště propracováváme používání časů, 

„modal verbs“, jmenné tvary sloves a charakteristické zvláštnosti v použití jiných slovních druhů. 

Díky referátům, připraveným diskusím i zprávám o každodenních prožitcích jsou žáci stále více 

schopni samostatně mluvit. 

 

 

9. ročník 
 

Hlediska a hlavní motivy výuky 
Dosavadní témata pro rozhovory a látku ke čtení doplníme o líčení ze života velkých osobností 

(vynálezci a objevitelé, sociálně činní lidé). Vyprávění nebo také dramatické scény čerpáme z novější 

literatury a uvádíme je pokud možno v originálním znění. Dále využíváme básně a písně, převyprávění, 

řečnická cvičení, obrazné příběhy i krátké povídky. 

 

Návrh obsahu vyučování: 
 

Literatura a četba: 
novely nebo životopisy: např. Michael Faraday, Henry Ford, Hellen Keller, Florence Nightingale, 

Abraham Lincoln, Martin Luther King 

Detective Stories 
Discoverers / Explorers: např. Captain Cook, Kon-Tiki, Sherpa Tensing. 

 

Recitace: 

lyrika, balady: např. Masefield: Sea Fever; Cargoes;  

         W.Whitman: Beat, beat, drums atd. 

próza: např. Declaration of Independence. 

 

Zeměpis/ Dějepis: 
Spojené státy: osídlení, otroctví, emancipace černochů atd. 

 

Řečová cvičení: 
Porozumění textu jeho poslechem: 
ústně a písemně se vyjadřovat při převyprávění četby (dopisy, drobné dialogy) 

reprodukovat pracovní postupy. 

 

Gramatika: (částečně opakování) 

používání gramatických tvarů 

lexikální rozpoznání a opis neplnovýznamových pomocných sloves 

identifikace jednoduchých větných konstrukcí 

transitivní a intransitivní slovesa 

první principy zkracování vět, vztažné věty. 

 

Cvičení a písemné práce: 
Cvičení k porozumění textu jeho poslechem - ústně i písemně. 

 


