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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Zbraslav od 1. 09. 2021 takto: 
V části 4. Učební osnovy v kapitole 4.1. Jazyk a jazyková komunikace v podkapitole 4.1.2. Anglický jazyk se doplňují následujícího znění: 

2. stupeň 

Ročník: devátý 

Dílčí výstupy 

 

 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy průřezového 

tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, 

poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

ve slyšeném rozhovoru na známé, 

ale méně běžné téma postihne 

názory jednotlivých mluvčích 

ve slyšeném textu na známé, ale 

méně běžné téma postihne jeho 

hlavní myšlenku a hlavní body 

MLUVENÍ  

žák  

s obrazovou nápovědou pojmenuje 

věci vztahující se k méně běžnému, 

ale známému tématu 

gramaticky správně popíše děje a 

činnosti v obvyklých situacích 

● zvuková a grafická podoba 

jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti 

a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, 

intonace, ovládání pravopisu slov 

osvojené slovní zásoby 

● slovní zásoba – rozvíjení 

dostačující slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci vztahující se 

k probíraným tematickým 

okruhům a komunikačním 

situacím; práce se slovníkem 

● tematické okruhy – 

domov, rodina, bydlení, škola, 

volný, kultura, sport, péče 

Multikulturní výchova – Kulturní 

diference, Multikulturalita 

 

Výchova demokratického občana – 

Občanská společnost a škola; Občan, 

občanská společnost a stát 

 

Výchova v evropských a globálních 

souvislostech – Objevujeme Evropu 

a svět 

 

Osobnostní a sociální výchova – 

Hodnoty, postoje, praktická etika; 

Kooperace a kompetice 

 

Jazyková výuka, jejímž cílem je 

zejména podpora rozvoje 

komunikačních kompetencí, 

vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu 

umožňují správně vnímat různá 

jazyková sdělení, rozumět jim, 

vhodně se vyjadřovat a účinně 

uplatňovat i prosazovat výsledky 

svého poznávání. Kultivace 

jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí 

všech vzdělávacích oblastí. 

Vzdělávání v Cizím jazyce 

předpokládá dosažení úrovně A2. 



Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

 

běžného života v různých časových 

horizontech 

gramaticky správně formuluje 

rozhodnutí, předpovědi a svoje 

představy 

položí zdvořilé otázky v běžných 

situacích 

zeptá se spolužáků na podrobnosti 

jejich běžné činnosti a na podobné 

otázky odpoví 

reprodukuje něčí názor, vzkaz, dotaz, 

prosbu nebo žádost 

napíše krátkou zprávu nebo 

informativní text na známé téma 

vysvětlí význam slova pomocí 

synonyma nebo popisné věty 

prezentuje svůj projekt na zadané 

téma před spolužáky 

dramaticky ztvární smyšlený nebo 

přečtený příběh 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák 

o zdraví, pocity a nálady, 

stravovací návyky, počasí, příroda 

a město, nákupy a móda, 

společnost a její problémy, volba 

povolání, moderní technologie a 

média, cestování, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí, 

sváteční a významné dny, lidská 

práva a rovnoprávnost, globální 

problémy  

● mluvnice – rozvíjení 

používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru 

žáka (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

● podmínkové věty  

● trpný rod 

● nepřímá řeč 

● nepřímé otázky 

 

V rámci mezipředmětových 

vztahů žák využije znalosti 

vycházející především ze 

vzdělávacích oborů: dějepis, 

přírodověda, zeměpis, občanská 

výchova. 
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rozumí čteným informacím a 

nápisům na veřejných místech 

postihne hlavní myšlenku krátkého 

literárního textu a vyhledá v textu 

klíčové okamžiky děje 

postihne hlavní body populárně-

naučného textu na známé téma 

vyhledá v textu specifická slovné 

spojení a s pomocí obrazové 

nápovědy k nim přiřadí synonyma 

nebo definici jejich významu 

PSANÍ  

žák 

vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři  

napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat 

reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

 

 


