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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk (první) 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 3. období 

Ročník: 6. ročník   

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

Učební texty: Project 1, čtvrté vydání (4th Edition), 
Student´s Book, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 5-6 
Project 1, čtvrté vydání (4th Edition), 
Workbook, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 5-6 
Class Audio CDs – Project 1 
iTools – Project 1 
 
Project 2, čtvrté vydání (4th Edition), 
Student´s Book, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 1-2 
Project 2, čtvrté vydání (4th Edition), 
Workbook, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 1-2 
Class Audio CDs – Project 2 
iTools – Project 2 
 
Oxford Learner´s Bookshelf 
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6. ročník 
 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Revision Project 1: Units 1-4 září  

Žák mluví a píše o svém 
volném čase; píše o tom, co 
kdo dělá a nedělá; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu 
s obrázky; 
- hovoří o tom, co kdo má a 
nemá rád, o běžných 
denních činnostech; 
- rozumí informacím 
v jednoduché konverzaci; 
- rozumí jednoduchým 
pokynům učitele při hodině; 
- zeptá se na základní údaje 
třetí osoby; 
- rozumí tématu krátkého 
kresleného příběhu a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text; 
- vede velmi krátké a pomalé 
rozhovory se spolužákem. 
 

Opakování 
přítomného času 
prostého. 
 
Přítomný čas 
prostý 
v oznamovací 
větě, v otázce a 
v záporu. 

 
OSV/B,C,E,H,CH,I 
VMS/A,B 
MkV/A,D 
EV/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Places říjen  

Žák se ptá na každodenní 
činnosti, hovoří o nich; 
- mluví o svém volném 
čase; píše o tom, co kdo 
dělá; 
- hovoří o tom, co kdo má a 
nemá rád; o běžných 
denních činnostech; 
- s vizuální oporou rozumí 
krátkému poslechovému 
textu, popisu místnosti a 
popisu domu; 
- v krátkých a pomalu 
vedených rozhovorech sdělí 
základní informace týkající 
se jeho pokoje, umístění 
nábytku v jeho pokoji nebo 
popíše dům či byt, kde 
bydlí; 
- v krátkém jednoduchém 
textu, který se vztahuje 
k popisu místnosti, umístění 
nábytku v místnosti a 
popisu domu, rozumí 
hlavnímu tématu a vyhledá 
konkrétní informace; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve 
kterém popíše svůj pokoj, 
umístění nábytku v pokoji a 
dům či byt, kde bydlí; 
 

Přítomný čas 
prostý 
v oznamovací 
větě, v otázce a 
v záporu. 
 
Volný čas a záliby; 
základní 
gramatické 
struktury. 
 
House - místnosti 
a nábytek v domě 
 
5/A My room 
(prepositions of 
place, furniture) 
 
5/B Our house 
(there is / there 
are, parts of a 
house) 
 
Rozkazovací 
způsob pro 1. os. 
mn. č. 
 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
17,18 
 
17.p 
18.p 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
Čls: domov, 
obec (město) 
D: člověk a 
společnost 
 
 
 
Song: 
Digital Charlie 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Places listopad  

Žák hovoří o tom, co kdo 
může nebo umí dělat; 
- rozumí jednoduchému 
textu o uspořádání domu; 
- rozumí, kde se co v domě 
nachází; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu 
s obrázky; 
- jednoduše popíše místnost 
a zeptá se na umístění 
předmětů; 
- popíše polohu vybraných 
míst a budov ve městě; 
- rozumí informacím v 
jednoduché konverzaci, 
dokáže popsat jednoduše, 
co je na obrázku; 
- v slyšeném rozhovoru 
týkajícím se umístění budov 
ve městě rozumí tématu a 
vyhledá specifické 
informace; 
- zapojí se do jednoduchých 
a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o 
městě, kde bydlí, nebo se 
na podobné informace 
zeptá; 
- rozumí kreslenému 
příběhu, který se týká 
dovedností; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve 
kterém představí své město; 
- dokáže si objednat jídlo v 
restauraci. 
 

Sloveso „can“.  
 
Vazba „there is/ 
there are“. 
 
5/C Our town 
(there is – 
questions and 
short answers) 
 
5/D Mickey, Millie 
and Mut (can, 
can´t; questions 
and short 
answers) 
 
Culture: 
An English town 
 
Across the 
Curriculum: 
History: towns and 
cities 
 
Revision 5, Unit 5 
Test    
 

 
 

OVO: 
17,18 
 
17.p 
18.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
Čls: domov, 
obec (město), 
bydlení ve Velké 
Británii 
 
 
 
Project: My 
town 
 
 
 
Song: Our town 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: People 
Christmas 

prosinec  

Žák umí popsat osoby, 
rozumí slovům a slovním 
spojením, které se týkají 
popisu osoby, jejího vzhledu 
a oblečení; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky, porozumí 
krátkému a jednoduchému 
poslechovému textu, popisu 
aktuální činnosti osob; 
- hovoří o tom, co kdo dělá; 
- rozumí jednoduché 
konverzaci; 
- dokáže popsat člověka, 
rodinu, aktuální činnost 
- používá přídavná jména 
popisující vzhled a oblečení; 
- odhaduje pokračování 
čteného textu na základě 
nabízených obrázků; 
- rozvíjí svou slovní zásobu 
a umí vhodně reagovat; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký popis osoby, 
její vzhled a oblečení. 
 

In a shop. 
 
have got and be 
for describing 
people (popis 
osoby) 
 
Přítomný čas 
průběhový 
(present 
continuous) 
  
 
6/A My friends 
(have got v. be) 
 
Describing people 
(be+adjective, 
have/has got + 
adjective + noun) 
 
6/B Saturday 
morning (present 
continuous - 
affirmative, 
negative) 
 
 

 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
 
17.p 
18.p 
19.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: People 
Revision Project 1 (Units 1-6) 

leden  

Žák hovoří o zvycích, 
obvyklých činnostech a tom, 
co právě dělá; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky; 
- rozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám 
učitele a spolužáka, které 
souvisí s popisem vzhledu 
osob, jejich oblečení a jejich 
aktuálních a běžných 
každodenních činností; 
- sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající se jeho 
aktuální činnosti a 
každodenních aktivit; 
- odpoví na jednoduché 
otázky, zapojí se do 
jednoduchých a pomalu 
vedených rozhovorů; 
- za použití vizuální opory 
rozumí hlavnímu tématu 
krátké povídky a vyhledá v 
ní specifické informace; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve 
kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a 
kamarády, uvede, co dělají 
nyní a co dělají pravidelně;  
- sestaví jednoduchý 
rozhovor o nákupu v 
obchodě; 
- hovoří o tom, kolik co stojí; 
- opakuje si probrané učivo 
a upevňuje dříve získané 
znalosti a dovednosti. 
 

Nákupy, oblečení; 
základní 
gramatické 
struktury.  
 
Základní vztahy 
(kolik). 
 
6/C Are we going 
to the shops? 
(present 
continuous - 
questions and 
short answers) 
 
6/D Clothes (How 
much is / are …?) 
 
Culture: 
People 
 
Across the 
Curriculum: 
Art: describing 
people 
 
Revision 6, Unit 6 
Test    
 
Revision Units 1-6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
 
17.p 
18.p 
19.p 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
VV: umění a 
kultura 
 
 
Project: People 
 
 
Song: Red 
pyjamas 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Revision Project 1 (Units 1-6) 
Project 2: Introduction 

únor  

Žák hovoří o zvycích, 
obvyklých činnostech a tom, 
co právě dělá; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu 
s obrázky; 
- hovoří o tom, co kdo dělá; 
- rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které 
se týkají osvojovaných témat 
a v tomto projevu zachytí 
konkrétní informace; 
- mluví o své rodině, 
kamarádech, zájmech a 
volnočasových aktivitách;  
- rozumí krátkým a 
jednoduchým textům 
z běžného života, které se 
vztahují k osvojovaným 
tématům, v těchto textech 
vyhledá konkrétní informace; 
- vyplní ve formuláři základní 
údaje, zapíše informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty; 
- napíše krátký jednoduchý 
popis osob, míst, 
kalendářního roku… 
 

Základní 
gramatické 
struktury. 
 
Slovesa BE a 
CAN. 
 
Questions. 
 
Sloveso HAVE 
GOT (vlastnictví).  
 
Asking for sports 
centre 
membership. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
 
 
 
Song: The 
Locomotion 
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 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: My life 
Easter 

březen  

Žák používá dříve osvojené 
poznatky a dovednosti; 
- rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného projevu, 
vyprávění či rozhovoru, které 
se týkají kalendářního roku, 
svátků a oslav narozenin, 
volného času a domácích 
prací a tomto projevu zachytí 
konkrétní informace; 
- zeptá se na základní 
informace týkající se 
každodenních činností a dat 
a na podobné otázky 
adekvátně odpoví; 
- mluví o své rodině, škole, 
zájmech, jednoduše popíše 
svůj den a kalendářní rok; 
- rozumí krátkým a 
jednoduchým textům 
z běžného života, které se 
vztahují ke kalendářnímu 
roku, svátkům, každodenním 
činnostem, rozumí tématu a 
obsahu textů; 
- napíše o svém způsobu 
života, o oslavě narozenin či 
činnostech typických pro 
určitý měsíc. 
 
Extra topic: Easter 
 

Základní 
gramatické 
struktury. 
 
Přítomný čas 
prostý. 
 
1/A My daily life 
(present simple) 
 
1/B Birthdays 
(ordinal numbers) 
 
Birthdays and 
dates. 
 

 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
 
 
 
Project: Easter 
Card 
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 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: My life 
Easter 

duben  

Žák vede samostatný 
mluvený projev, používá 
dříve osvojené poznatky a 
dovednosti; 
- s vizuální oporou rozumí 
obsahu textu o svátcích ve 
Velké Británii a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- jednoduše a v krátkých 
větách popíše svůj den a 
kalendářní rok, odpoví na 
otázky týkající se školních 
prázdnin a svátků v ČR; 
- rozumí obsahu textu o 
měření času a vyhledá 
v něm konkrétní číselné 
údaje a jiné informace; 
- vyplní formulář, napíše 
krátký text o jiných lidech; 
- hovoří o svých školních 
předmětech a o svých 
zálibách. 
 
Extra topic: Easter 
 

1/C Mickey, Millie 
and Mut (Yes/No 
and Wh- 
questions) 
 
1/D At home 
(adverbs of 
frequency) 
 
Culture: A typical 
year in Britain / 
Festivals 
 
Across the 
Curriculum: 
Science and 
Maths: time 
 
Revision 1, Unit 1 
Test 
 

 
 

 

 
OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
 
 
 
 
Project: A 
Year in my Life 
 
Song: Seven 
Days of the 
Week 
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 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Animals květen  

Žák rozumí časovým údajům 
v jednoduché konverzaci; 
- umí se zeptat na datum a 
měsíc, rozum tématu a 
obsahu zřetelně mluveného 
projevu, s vizuální oporou 
rozumí obsahu textu; 
- hovoří o časových údajích, 
zeptá se na základní 
informace týkající se 
každodenních činností a dat 
a na podobné otázky odpoví; 
- jednoduše popíše svůj den 
a kalendářní rok; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu, vyhledá 
v něm konkrétní informace, 
rozumí obsahu textu; 
- rozumí hádankám; 
- čte jednoduchý text 
obsahující časové údaje; 
- napíše o svém způsobu 
života, tj. o volnočasových 
aktivitách, každodenních 
činnostech, domácích 
pracích, svátcích, o oslavě 
narozenin či činnostech 
typických pro určitý měsíc. 
 

2/A Our school 
trip (Present 
continuous vs. 
Present simple) 
 
2/B Mickey´s 
model dinosaur 
(Present 
continuous vs. 
Present simple) 
 
2/C My favourite 
animals (Present 
continuous vs. 
Present simple) 
 
Přítomný čas 
průběhový a 
prostý. 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 11 - 

 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Animals 
Revision Units 1-2 

červen  

Žák vede samostatný 
mluvený projev a rozhovor 
se spolužákem: hovoří o 
měsících v roce; 
- hovoří o zvycích, zálibách; 
- využívá gramatické 
struktury (Pres. Cont. X 
Pres. Simple) při hovoru o 
každodenních činnostech a 
pravidelných aktivitách); 
- rozumí poslechu o 
každodenních činnostech a 
volnočasových aktivitách, na 
toto téma vede rozhovor, 
dokáže o něm hovořit; 
- čte a píše o zvířatech, 
zvládne jednoduše zvířata 
popsat a vyjádřit se ústní i 
písemnou formou o jejich 
pohybu, zvycích a stravě; 
- rozezná aktuální a 
každodenní činnosti; 
- napíše krátký jednoduchý 
popis, napíše konec bajky; 
- napíše jednoduchý text o 
svém oblíbeném zvířeti, text 
rozdělí do odstavců. 
 

2/D The story of 
Chicken Licken 
(MUST, subject 
and object 
pronouns) 
 
Culture: Animals 
in Britain 
 
Across the 
Curriculum: 
Biology: animal 
classification 
 
Revision 2, Unit 2 
Revision 
 
Opakování 
přítomného času 
prostého a 
přítomného času 
průběhového.  
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
 
Project: 
Animals 
 
Song: Zoo, 
Zoo, Zoo 
 
 

 
 
 
 


