
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk (první) 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 3. období 

Ročník: 6. ročník - rozšířená výuka jazyků 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. ročník 
 
 
 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

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

září  

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… 
 

Opakování. 
 
Základní 
gramatické 
struktury. 
 
Pozdravy. 
 
Škola: slovní 
zásoba, formuláře. 
 
Slovní zásoba: 
rodina, nákupy 
(Can I help you? 
How much are 
…?) 
 
Přítomný čas 
průběhový. 
Řadové číslovky, 
měsíce (What is 
the date today? 
It‘s 22 October. My 
birthday …) 
 
Slovesa BE a 
CAN. 
 
Questions. 
 
Sloveso HAVE 
GOT (vlastnictví).  
 
Asking for sports 
centre 
membership. 
 

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

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

 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: My life říjen  

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 

 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: My life listopad  

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. 
 

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 

 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Animals 
Christmas 

prosinec  

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. 
 
Extra topic: Christmas 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Animals leden  

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; 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Holidays únor  

Žák rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného textu o 
minulých činnostech a na 
základě informací o minulých 
činnostech, např. nehodách, 
rozpozná jednotlivé mluvčí; 
- rozumí obsahu textu, který 
popisuje nevydařenou 
dovolenou a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- zeptá se spolužáka, kde byl 
a co dělal v minulých dnech, 
na stejné otázky odpoví; 
- mluví o cestě na prázdniny, 
uvede dopravní prostředky, 
které použil; 
- rozumí obsahu 
neformálního textu, 
osobního e-mailu 
kamarádovi z prázdnin a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
Rozumí obsahu textu, který 
popisuje cestu na prázdniny 
či dovolenou, vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
Rozumí obsahu pohlednice 
kamarádovi z prázdnin; 
- popíše charakter a způsob 
života neznámé osoby na 
základě dílčích informací a 
obrázků. 
 
Extra topic:  
St. Valentine´s Day 
 

To be v minulém 
čase – opakování. 
 
Minulý čas 
pravidelných a 
nepravidelných 
sloves. 
 
3/A Where were 
you last 
weekend? (Past 
simple: regular 
and irregular verbs 
- be) 
 
3/B Our holiday 
(Past simple: 
regular and 
irregular verbs - 
negative) 
 
3/C Holiday 
problems (Past 
simple: regular 
and irregular 
verbs) 
 
 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
 
Project:  
St. Valentine´s 
Card 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Holidays 
Easter 

březen  

Žák rozumí obsahu textu o 
prázdninách jednotlivých 
mluvčí a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- s vizuální oporou rozumí 
textu o dopravních 
prostředcích minulosti; 
- rozumí tématu 
komiksového příběhu; 
- s vizuální oporou rozumí 
obsahu textu o tom, jak 
Britové trávili dovolenou 
v minulosti; 
- s vizuální oporou rozumí 
obsahu textu o minulosti 
dopravních prostředků a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- napíše pohlednici či e-mail 
kamarádovi z prázdnin, kde 
popíše cestu, uvede 
dopravní prostředky, popíše 
místo, kde se nachází a kde 
je ubytován. 
 
Extra topic: Easter 
 

Minulý čas prostý 
(otázky a krátké 
odpovědi). 
 
3/D Mut´s holiday 
(Past simple: 
questions and 
short answers, 
Wh- questions) 
 
Culture: Holidays 
 
Across the 
Curriculum: 
History: Transport 
 
Revision 3, Unit 3 
Revision 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Food duben  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného rozhovoru 
v restauraci či kavárně a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí komiksovému 
příběhu, který se týká 
nákupu potravin, a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- zeptá se spolužáka, co rád 
jí a pije, a na stejné otázky 
odpoví, se spolužákem vede 
řízený rozhovor v restauraci 
či kavárně; 
- rozumí obsahu jídelníčku a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace, rozumí tématu 
textu, příběhu o starém 
tulákovi a lakomé ženě, a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí popisu přípravy jídla 
a zapíše seznam věcí, které 
je třeba koupit, popíše 
postup přípravy jídla. 
 

Stravovací návyky, 
ovoce, zelenina, 
maso, mléčné 
výrobky. 
 
Počitatelná a 
nepočitatelná 
podstatná jména 
(How much? How 
many?). 
 
Členy a / an / 
some / the. 
 
4/A Food and 
drink (Countable 
and uncountable 
nouns / articles) 
 
4/B Stone soup 
(some and any) 
 
4/C Mut goes 
shopping (How 
much / How 
many?) 

 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Project: Food 
 
Song: 
Sausages with 
ice-cream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Food květen  

Žák rozumí popisu přípravy 
jídla a vyhledá v popisu 
konkrétní informace; 
- rozumí obsahu textu o 
stravovacích návycích ve 
Velké Británii; 
- zeptá se kamaráda na jeho 
stravovací návyky a na 
stejné otázky odpoví; 
- s vizuální oporou vyhledá 
v textu o stravovacích 
návycích ve Velké Británii 
konkrétní informace; 
- s vizuální oporou rozumí 
textu o běžných potravinách, 
které pocházejí z různých 
částí světa; 
- napíše jednoduchý text o 
stravovacích návycích v ČR. 
 

Neurčitý člen a / 
an, určitý člen the. 
 
4/D Emma´s 
apple crumble 
(articles, a little / a 
few)  
 
Culture: British 
meals and 
mealtimes 
 
Across the 
Curriculum: 
Geography: food 
from around the 
world 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Food 
Revision: Units 1-4 

červen  

Žák rozumí jednoduchým 
pokynům učitele; 
- s vizuální oporou rozumí 
krátkému příběhu či textu; 
- v krátkém a jednoduchém 
poslechovém textu vyhledá 
konkrétní informace, 
k dispozici má vizuální nebo 
zvukovou oporu; 
- zapojí se do jednoduchých 
a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých sdělí 
konkrétní informace o sobě, 
dalších osobách a jejich 
běžných činnostech a 
zájmech; 
- rozumí krátkému 
kreslenému příběhu, který 
souvisí s volnočasovými 
aktivitami; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět napíše 
krátký text. 
 

Revision 4, Unit 4 
Revision 
 
Práce se 
slovníkem. 
 
Opakování učiva 
6. ročníku. 
 

 
 

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

 
 
 
 


