
Anglický jazyk - 6. ročník (učebnice Project2-čtvrté vydání) 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               Září 
Opakování učiva 5. ročníku 
Úvod:  

 rodina a přátelé 

 osobní údaje, fyzický popis, šaty 
                                                                                                                                           Říjen 

1. lekce 
Gramatika: 

 přítomný čas prostý a průběhový 

 určitý a neurčitý člen 

 předložky 

 vazba there is/there are 
Dovednosti: 

 umět pozdravit, představit se, zeptat se na osobní údaje, popsat osoby, předměty 
Slovní zásoba:  

 rodina a přátelé, osobní údaje, fyzický popis, barvy, šaty 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt:  

 Me and my family 
                                                                                                                                     Listopad 

2. lekce 
Gramatika: 

 přídavná jména, osobní zájmena v předmětu 

 ukazovací zájmena 

 zájmeno nějaký 
Dovednosti: 

 umět popsat zvíře 

 vyprávět příběh v přítomnosti 
Slovní zásoba:  

 divoká zvířata, mazlíčci 

 části těla, fyzický popis 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt: Moje oblíbené zvíře 
                                                                                                                                     Prosinec 

Opakování lekce 1., 2. 
                                                                                                                                         Leden 
3. lekce 

Gramatika: 

 minulý čas slovesa být 

 minulý čas pravidelných sloves 

 minulý čas nepravidelných sloves 

 kladná věta a otázka v minulém čase 
Dovednosti: 

 umět se zeptat, kde jsi byl? 



 popsat osobu na základě údajů a osobních věcí 

 rozumět obsahu čteného textu – příběhu v minulém čase 

 umět se zeptat a odpovědět na zdraví 

 napsat dopis, klást otázky typu „Who 
Slovní zásoba: 

 zdraví, nemoci, u lékaře 

 škola 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt: zdravotní péče ve VB 
                                                                                                                                          Únor 

4. lekce 
Gramatika: 

 vyjádření budoucnosti pomocí „going to“ (chystat se) 

 vyjádření množství potravin 

 členy 

 počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 
Dovednosti: 

 umět si objednat jídlo v restauraci, zamluvit si místo v restauraci 

 říci, která jídla a nápoje má/nemá rád 

 vyhledat specifické informace v čteném textu 
Slovní zásoba:  

 jídlo, pití, jídlo v restauraci, typická česká jídla 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 jídla a doba jídla ve Velké Británii 
Projekt:  
                                                                                                                                        Březen 

Opakování 3., 4. lekce 
                                                                                                                                         Duben 

5. lekce 
Gramatika: 

 porovnání stejných věcí 

 2. a 3. stupeň přídavných jmen 

 popisná přídavná jména 

 jazykolamy - výslovnost 
Dovednosti: 

 porozumět zeměpisnému popisu Velké Británie, porovnat místa, věci, osoby, popsat 
rozdíly, pojmenovat nejznámější země světa, koupit si oblečení 

Slovní zásoba:  

 země a kontinenty 

 oblečení 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt:  
                                                                                                                                       Květen 

6. lekce 
Gramatika: 

 sloveso muset/mít povinnost 

 frekvenční příslovce 



 příslovce s koncovkou -ly 
Dovednosti: 

 rozumět obsahu delšího čteného textu/denní režim, zábava) 

 zeptat se kamaráda na činnosti ve volném čase, popsat činnosti, které dělá pravidelně 
ve svém volném čase 

 domluvit si s kamarádem schůzku 
Slovní zásoba: 

 zábava, aktivity ve volném času, 

 zvyklosti 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  
Projekt:  
                                                                                                                                        Červen 
 
Opakování lekce 5., 6. 
 
 
 


