
ANGLICKÝ JAZYK - 1. a 2. ročník
Učivo 1. ročník základní pojmy

základy komunikace, pozdravy, představení se Good morning. Good bye. Hello, what's your name? Who is this? How old are you?

slovní zásoba - škola What's this? A book, a pen , a pencil......

čísla 0 - 10, základní barvy, hračky How many pens...? A blue car, a green plane...

oblečení My favourite T-shirt is green.......

zvířata Where is a dog? Do you like crocodiles?

Učivo 2. ročník

sloveso can I'can / can't see a monkey. Can you hear...?
barvy, čísla, školní potřeby This is....   How many...?

ANGLICKÝ JAZYK - 3.- 5. ročník
Učivo 3.ročník základní pojmy

komunikace, pozdravy Hello, how are you? What's your name? See you! Good bye!

škola, barvy,otázky What's this? Is it...? Yes, it is. No, it isn't.

jídlo - otázky,  like/ don't like Do you like...? I like/ I don't like...

určování místa v domě Where is...?  There is...

příd. jména, popis, přivlastňování tall, short, young, old.......Whose is it? It's Jack's.

Učivo 4. ročník

abeceda, spelling

rodina - popis, 3. osoba - he/she has got... She has got.... Has she got...?

jídlo - otázky,  like/ don't like ve 3. osobě Does she like....?  

město Dokáže jednoduchým způsobem popsat cestu

příd. jm. 2. stupeň bigger, taller...

čas Určuje hodiny formou čtvrt, půl, třičtvrtě, celá

počasí

Učivo 5. ročník

komunikace, skupinová práce, rozhovory ve dvojicích, poslechová cvičení Dokáže komunikovat se spolužáky na dané téma- jednoduché otázky a odpovědi

gramatika - časování To be, have got, sloveso Can Tvoření vět a otázek se slovesy to be, can a Have got

Časy - Present Continuous a Present Simple Tvoření vět a otázek v Present Cont., a Present Simple

Slovní zásoba- počasí, světové strany, dny, měsíce v roce 

Samostatné psaní jednoduchých slohových cvičení Dokáže popsat několika větami sebe, své město, své zájmy, oblíbené aktivity...

ANGLICKÝ JAZYK - 6. - 9. ročník
Učivo 6. ročník základní pojmy

slovesa be, can, have got použití v kladných a záporných větách a v otázkách

přítomný čas prostý kladné, záporné a tázací věty + krátké odpovědi

příslovce četnosti a jeho postvení ve větě např. sometimes, usually; kde má být, pokud je ve větě významové sloveso, sloveso býti nebo dvě slovesa

otázky yes/no x Wh

řadové číslovky

přítomný čas průběhový kladné, záporné a tázací věty + krátké odpovědi

podmětná a předmětná zájmena
minulý čas prostý kladné, záporné a tázací věty + krátké odpovědi

pravidelná a nepravidelná slovesa



počitatelná a nepočitatelná podstatná jména some x any;how much x how many; a little x a few

neurčité a určité členy a jejich použití a/an x the

stupňování přídavných jmen 2. a 3. slupeň; krátká a dlouhá přídavná jména

budoucí čas opisem (going to)

přídavná jména a příslovce loud x loudly tvorba a výjimky
učivo 7. ročník
přítomný čas prostý a průběhový opakování

minulý čas prostý opakování

will pro budoucí čas a pro rozhodnutí

minulý čas průběhový kladné, záporné a tázací věty + krátké odpovědi

minulý čas prostý x průběhový

určitý člen a místní názvy

určitý x neurčitý člen

předpřítomný čas kladné, záporné a tázací věty + krátké odpovědi

ever x never; should x shouldn´t; must x have to

must/mustn´t/don´t have to
učivo 8. ročník
stavová slovesa

budoucí časy 4 možnosti tvorby; kdy který používáme

used to - dělával jsem...

too x enough

předpřítomný čas opakování + for x since

předpřítomný čas x minulý čas

vztažné věty podmětné a předmětné

should x might

slovesa následovaná infinitivem nebo - ing form

trpný rod v různýcvh časech přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný

podmínkové věty 1. typu

přítomný čas prostý po časových spojkách
učivo 9. ročník
opakování probraných časů přítomných, minulých, budoucích a předpřítomného času

členy určité a neurčité

podmínkové věty 2. typu would = by

zvratná zájmena

shrnutí tvorby otázek

frázová slovesa

trpný rod ve všech časech opakování

trpný rod modálních sloves

reprodukovaná řeč

souslednost časová

nepřímá otázka

say x tell




