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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 1. stupeň ze vzdělávací oblasti 

Jazyk a jazyková komunikace. 

 

Časová dotace: 

1. ročník – 0 hodin     

2. ročník – 1 hodina    

3. ročník – 3 hodiny      

4. ročník – 3 hodiny     

5. ročník – 3 hodiny  

 

Organizace výuky: 
Vyučovací předmět má v 2. ročníku jednohodinovou časovou dotaci, od 3. ročníku tři hodiny týdně.  Výuka probíhá ve třídách dělených na 

dvě skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině nepřesahuje 24 žáků. Výuka probíhá v jazykové učebně nebo v kmenové třídě skupiny, přičemž se 

skupiny střídají v učebně podle potřeby nebo podle předem dohodnutého harmonogramu. Při výuce jsou rovněž využívány výukové počítačové 

programy, kdy výuka probíhá rovněž v počítačové učebně a u interaktivní tabule.  V prvním období je pozornost věnována spíše gramatické 

struktuře jazyka, přičemž s přibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost přenáší na jeho komunikační funkci. Tematické moduly na 

sebe navazují a jsou organizovány spirálově. 

 

Cíl výuky: 
Dosažení komunikační schopnosti dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je pak také kladen na správné a adekvátní používání 

jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumět čtenému textu přiměřené délky, týkající se probíraným tematickým okruhům a 

autentickým textům s použitím dvojjazyčného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních materiálů. Výuka je založena na modelu 
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britské angličtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angličtiny americké. Během výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a 

ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými 

skupinami. 

 

Ve výuce je používáno velké množství různých vyučovacích technik, metod a vizuálních učebních pomůcek tak, aby se zapojily všechny stránky 

učení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyků na počítačích, která napomáhá žákům v rozvoji klíčových 

kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zařazeno také velké množství projektů, mezipředmětových vztahů a průřezových témat tak, aby 

směřovali k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci pracují buď samostatně, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své 

sociální a personální kompetence a kompetence k učení. 

  

Řád jazykové učebny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné 

 

Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále konkrétně 

rozvíjejí pro předmět Anglický jazyk): 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 

2. ročník 

- seznamujeme žáky s každodenními frázemi a běžnou slovní zásobou 

- pomocí karet s obrázky, plakátu a poslechem doprovodné zvukové nahrávky zapojujeme žáky do 

formulace cílů hodiny 

- upevňujeme získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček, říkanek, her a jednoduchých 

cvičení, a to už i v psané podobě 

- vytváříme situace např. tzv. tichou dobu, když žák absorbuje probranou látku na konci každé hodiny, 

kdy individuálně pracuje na různých typech hádanek, skládaček, hlavolamech a podobně 

3. až 5. ročník 

- učivo probíráme různými způsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupně uvědomovat, jaký styl 

mu vyhovuje 

- snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu 

- k žákům přistupujeme dle jejich individuálních schopností 
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- vedeme žáky k vyhledávání informací v různých zdrojích  

- pracujeme s výukovými programy na PC a webovými stránkami k procvičení a porozumění jazyka 

- sestavujeme didaktické postupy založené na čtení s porozuměním 

- učíme žáky vyhledávat informace  

- učíme žáky pracovat se slovníkem a vyhledávat potřebné informace 

- snažíme se smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů tak, aby základní vědomosti získané 

v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti 

- vedeme žáky k samostatnosti, která  je základním kamenem práce v početném kolektivu 

- umožňujeme realizace vlastních nápadů 

- v hodinách se snažíme uplatňovat brainstorming 

- vedeme žáky k využívání vlastních vědomostí k pomoci spolužákům 

- zařazujeme motivační úkoly 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

2. ročník 

- konfrontujeme žáky s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů a postav 

- vedeme žáky k odvozování význam slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu příběhu, 

doplňuje text do řečových bublin 

- používáme přiřazování karet s obrázky k textu 

- nabízíme žákům k řešení různé hádanky, hlavolamy a skládačky individuálně nebo ve skupině se 

spolužáky 

- připravujeme pro žáky jednoduché projekty a divadelní scénky, které jim umožňují komunikovat a 

řešit problémy 

3. až 5. ročník 

- vedeme k otevřenému upozorňování na problémy slušnou formou 

- učíme žáky pracovat s chybou, upozorňujeme, že chybujeme i my a žáci nás mohou opravit, pokud 

uděláme chybu 

- snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce 

- vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na věk, řešit se žáky. 

- zadáváme dobrovolná témata a úkoly k vypracování 
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- učivo je prezentováno využíváním různých textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

- k výuce používáme různá literatura, časopisy 

- umožňujeme žákům vlastní volbu pořadí vypracování úkolů, svobodné volby pořadí plnění úkolů 

mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkolů 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

2. ročník 

- zařazujeme metody a postupy, které umožňují žákům komunikovat formou  pantomimy a pomocí 

jednoduchých výrazů v mluvené i psané formě, pomocí říkanek a písniček 

- cvičíme komunikaci při scénkách 

- učíme žáky reagovat na běžné pokyny učitele používané při výuce 

- zadáváme také úkoly, při kterých se musí domlouvat se svými spolužáky (v českém jazyce), čímž se učí 

vyjádřit a obhájit svůj názor, učí se respektovat názor jiných 

3. až 5. ročník 

- ve výuce  využíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky 

- do výuky postupně zapojujeme brainstorming 

- forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapotřebí získat co nejvíce různých nápadů a 

postřehů 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 

A PERSONÁLNÍ 

 

2. ročník 
- zařazujeme krátké scénky, kdy si žáci trénují sociální interakci 

- používáme příběhy různých lidí a zvířátek, které žákům umožňují vcítit se do rolí jiných 

- vybízíme žáky k prezentování své samostatné práce před spolužáky 

- navozujeme situace, ve kterých žáci musí spolupracovat s ostatními na vyřešení úkolu 

3. až 5. ročník 

- snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci 

- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci 

- využíváme skupinové práce a kooperativního učení 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

2. ročník 

- vedeme k respektu pravidel hodiny, společných her a činností  

- učíme žáky poznávat kulturní tradice v jiných zemích prostřednictvím písní a her 

- vedeme žáky k zdravému životnímu stylu na příkladech postav v příbězích známých již z předchozího 

dílu učebnice 

3. až 5. ročník 

- v hodinách anglického jazyka se snažíme pravidla vytvářet, kontrolovat a postupně dotvářet vzhledem 

k situaci ve třídě 

- zúčastňujeme se jazykových soutěží organizovaných jinými subjekty, ve kterých žáci reprezentují svoji 

školu 

- v průběhu roku používáme texty související s lidovými tradicemi 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

2. ročník 

- vedeme žáky k akceptaci nutných pravidel a postupů 

- dohlížíme, aby žák plnil své povinnosti a pracoval na sobě podle svých možností 

- zařazujeme různé formy činností a způsoby práce, aby žáci postupně objevovali, jaký styl učení jim 

vyhovuje. 

- vedeme k systematické práci a v daném časovém rozpětí 

- podporujeme žákovskou tvorbu vlastních pomůcek k osvojování učiva 

       3. až 5. ročník 

- v rámci výuky seznamujeme žáky se základy bezpečnosti, s bezpečnostními pravidly vyplývajícími ze 

situace, tato pravidla jsou průběžně kontrolována 

- žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpečí 

- snažíme se žáky postupně vést k  sebehodnocení své práce 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro moderovanou 

diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem studijní a jiné materiály, 

řešíme problémy, zveřejňujeme zadání  
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- posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS OUTLOK či 

MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat a zefektivňovat si 

práci 

- podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí aplikací 

Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a využití 

v mobilních zařízeních 

- dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS WORD) a skrz 

elektronické komunikační platformy, čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i ekologickému 

myšlení, dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, seznamujeme žáky 

s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy  

- vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje audiovizuální 

povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou zároveň 

- pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě vlastních 

děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu  

- žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

 

Průřezová témata 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání – komunikace, hodnocení, sebehodnocení, otázky a odpovědi 

1.2. Sebeorganizace – systém hodnocení, formy práce, pravidla v rámci skupinových prací, návrhy a žádosti 

1.3. Komunikace – konverzace, skupinové rozhovory, otázky a odpovědi 

1.4. Kooperace – spolupráce a rozdělení rolí 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – popis a řešení situací, žádost o něco, vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1 Občanská společnost a škola – život ve škole, pravidla a možnosti 

2.2 Občan, občanská společnost a stát – ČR X VB X USA 
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – VB, USA a další země, zprávy ze světa, novinky, sportovní utkání 

3.2 Objevujeme Evropu a svět – Evropa a její státy, které jsme navštívili 

 

4 Multikulturní výchova 

4.1 Kulturní diference – VB X USA – zvyky a tradice, porovnání 

4.2 Lidské vztahy – moje rodina a kamarádi, ohleduplnost a kooperace 

 

5 Environmentální výchova 

5.1 Ekosystémy – příroda a okolí, ve kterém žijeme 

5.2 Lidská aktivita a problémy životního prostředí – roční období a počasí, ochrana ŽP 

5.3 Vztah člověka a prostředí – život ve městě a na venkově 

 

6 Mediální výchova 

6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – rozvoj čtenářské dovednosti, časopisy, aktuality a zprávy 

6.2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – reportáž z okolí, ze školy, z centra města o probíhajícím aktuálním dění 

6.3 Tvorba mediálního sdělení – pozvánka, rozhovor, reportáž, prezentace 

6.4 Práce v realizačním týmu – umění pracovat a tvořit v týmu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

2. ročník 

 

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-5-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.  

CJ-5-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu.  

 

Tematický okruh: Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-5-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

CJ-5-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-5-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá.  

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové rozvržení) 

Průřezová témata 

Žák 

- pozdraví a odpoví na pozdrav jednoduchým 

způsobem 

- zeptá se spolužáka na jméno a věk 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

běžných při výuce 

- seznámí se s anglickou abecedou 

Gramatika – vazba It is a This is, rozkazovací 

způsob 

Slovní zásoba – abeceda 

Mluvení – jednoduchý rozhovor se spolužákem 

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3., 1.5 
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- pojmenuje běžná zvířata a zvuky, které vydávají 

- vyjádří, co zvířata umí/můžou dělat 

- zeptá se spolužáka na oblíbené zvíře 

- popíše oblíbené zvíře 

- pojmenuje předměty kolem sebe a ve třídě 

včetně jejich barvy 

Gramatika – jednoduchá věta a otázka s Can, 

otázka What is your favourite…? 

Slovní zásoba – zvířata, školní pomůcky, barvy 

Mluvení – Moje oblíbené zvíře, rozhovor se 

spolužákem 

Reálie – Halloween 

říjen – listopad Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

- pojmenuje běžné potraviny a nápoje 

- vyjádří, jaké má rád/a jídlo a nápoj 

- zeptá se spolužáka, co mu chutná 

- řekne, co mu nechutná 

- seznámí se se zvukovou a grafickou podobou 

jazyka 

- seznámí se s vánočními tradicemi ve Velké 

Británii 

Gramatika – vazba I like/I don’t like/Do you like...? 

Slovní zásoba – Jídlo a nápoje 

Mluvení – rozhovor se spolužákem 

Reálie – Vánoce v Británii 

Projekt – Jídlo (obrázky s názvy) 

 

prosinec - leden Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2., 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Mediální výchova 

6.4 

- vyjmenuje základní části obličeje a těla 

- jednoduše popíše, jak vypadá  

- seznámí se smyslovými slovesy 

Gramatika – vazba I’ve got 

Slovní zásoba – Obličej a tělo, smyslová slovesa 

Mluvení – popis sama sebe 

únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

- vyjmenuje místnosti  

- popíše dům velmi jednoduchým způsobem 

- vyjmenuje běžné hračky a jednoduše je popsat 

- reaguje na otázku Where’s…? 

- rozliší předložky on/in a utvoří s nimi 

jednoduché věty 

Gramatika – předložky on/in, otázka Where’s…? 

Slovní zásoba – Dům, Hračky 

Mluvení – popis domu, rozhovor se spolužákem 

Reálie –Velikonoce 

Projekt – Můj dům (Kresba s jednoduchým 

popisem) 

březen – duben Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1. 

Mediální výchova 

6.4 

- seznámí se s názvy základního oblečení a  

- popíše, co má dnes na sobě 

- zeptá se spolužáka, co má na sobě 

- vyjmenuje základní typy počasí a jaké oblečení 

potřebujeme 

Gramatika – vazba I’m wearing, What are you 

wearing today? 

Slovní zásoba – Oblečení, počasí 

Mluvení – rozhovor se spolužákem 

 

květen – červen Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

3. ročník 

 

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 

  

Výstupy z RVP: 

CJ-5-1-01      Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.  

CJ-5-1-02      Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu.  

CJ-5-1-03      Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.  

  

Tematický okruh: Mluvení 

  

Výstupy z RVP: 

CJ-5-2-01      Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

CJ-5-2-02      Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-5-2-03      Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.  

  

 Tematický okruh: Čtení s porozuměním 

  

Výstupy z RVP: 

CJ-5-3-01      Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 

CJ-5-3-02      Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.  

  

Tematický okruh: Psaní 

  

Výstupy z RVP: 
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CJ-5-4-01      Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života. 

CJ-5-4-02      Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové rozvržení) 

Průřezová témata 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám při 

výuce 

- pozdraví a představí se (říct své jméno, věk, kde 

bydlí), dokáže se zeptat spolužáků na tyto 

informace 

- rozumí hláskování abecedy 

- rozezná a pojmenuje barvy 

- vyjmenuje číslice 0 - 15 

Gramatika – základní představovací 

a zdvořilostní fráze/otázky, instrukce při výuce 

Slovní zásoba – abeceda, barvy, čísla 

Mluvení – představení se, jednoduchý rozhovor 

se spolužákem 

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

- seznámí se se zvukovou a grafickou podobou 

jazyka 

- vyjmenuje číslice 0 - 20 

- seznámí se s desítkami (10, 20, 30, …) 

- seznámí se se dny, měsíci, ročními obdobími 

- pojmenuje a označí barvami základní školní 

potřeby a hračky 

- používá vazbu It is… 

- seznámí se se svátkem Halloween 

Gramatika –vazba It is… a This is… 

Slovní zásoba – čísla, školní předměty, hračky, 

dny, měsíce, roční období 

Mluvení – otázky se spolužákem Is it…? 

Reálie – Halloween  

říjen – listopad Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

- pojmenuje základní druhy jídla 

- vyjádří, co má a nemá rád/a 

- zeptá se spolužáků, co mají či nemají rádi 

- zeptá se, kolik to stojí 

- seznámí se se členy a/an a množným číslem 

- seznámí se s vánočními zvyky ve Velké Británii 

a USA 

Gramatika – vazba I like/I don´t like/Do you like…?, 

a/an, množné číslo 

Slovní zásoba – jídlo (základní potraviny, ovoce 

a zelenina), čísla 

Mluvení – „role play“ v obchodě 

Reálie – měna v Británii a USA, Vánoce v Británii 

a USA 

prosinec - leden Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 
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- řekne „Já mám/nemám …“ 

- řekne, co umí/neumí 

- vyjmenuje základní sportovní potřeby pro volný 

čas 

Gramatika – vazba I´ve got a can 

Slovní zásoba – základní sportovní potřeby 

Mluvení – jednoduché rozhovory se spolužáky 

I´ve got, Have you got…?  

únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

- pojmenuje základní části lidského těla 

- pojmenuje místnosti v domě a základní 

vybavení 

- používá předložky pod, nad, v a vytvoří s nimi 

jednoduché věty 

- seznámí se s psanou formou 

- vyhláskuje své jméno a jednoduchá anglická 

slova a na základě hláskování je umí i zapsat 

- seznámí se s velikonočními zvyky ve Velké 

Británii a USA 

Gramatika – předložky, vazba There is/are 

Slovní zásoba – abeceda, lidské tělo, bydlení 

Mluvení – hláskování, instrukce ostatním 

za použití předložek 

Psaní – opis základních slovíček, vět 

Reálie –Velikonoce v Británii a USA 

Projekt – Můj vysněný dům (kresba s popisem) 

březen - duben Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Mediální výchova  

6.3 

- popíše sebe, své spolužáky, rodinné příslušníky 

- popíše, jaké oblečení má na sobě 

- rozlišuje a používá základní přídavná jména 

a předložky 

- zeptá se a odpovědět na otázku „Kde je..?“ 

- zapíše základní slova a věty 

- napíše jednoduchý pozdrav, popis 

Gramatika – přídavná jména (velikost, rozměr, 

stáří), she has got, předložky, otázka Where´s…? 

Slovní zásoba – oblečení, lidské tělo 

Mluvení – popisování spolužáků navzájem 

Psaní – pozdrav/popis 

Projekt – Má rodina (kresba s popisem)/Moje třída 

květen - červen Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Mediální výchova 

6.3, 6.4 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

4. ročník 
 

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-5-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.  

CJ-5-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu.  
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CJ-5-1-03 Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.  

 

Tematický okruh: Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 
CJ-5-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

CJ-5-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-5-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá.  

 

Tematický okruh: Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-5-3-01 Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 

CJ-5-3-02 Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.  

 

Tematický okruh: Psaní 

 

Výstupy z RVP: 
CJ-5-4-01 Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života. 

CJ-5-4-02 Vyplní osobní údaje do formuláře. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové rozvržení) 

Průřezová témata 
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- představí se (říct své jméno, věk, odkud je) 

- pojmenuje členy rodiny a dokáže popsat, jak se 

jmenují a kolik jim je let 

- zeptá se spolužáků na jméno, věk a bydliště 

- rozumí hláskování abecedy 

- vyhláskuje své jméno a jednoduchá anglická 

slova 

Gramatika – Sloveso ‚to be‘, přivlastňovací 

zájmena 

Slovní zásoba – rodina, domov, číslovky, abeceda 

Mluvení – představení se, jednoduchý rozhovor 

se spolužákem 

 

 

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

- vyjádří, co se mu/jí a členům rodiny líbí/nelíbí 

- vyjádří, co má/nemá  

- zeptá se spolužáka, co se mu líbí a co má 

- reaguje na otázku, co má rád a co nemá rád 

- popíše, co se dá koupit v jednotlivých 

obchodech 

- seznámí se s typickými anglickými a 

americkými pokrmy 

- popíše své oblíbené jídlo  

Gramatika – have got, přítomný prostý čas 

Slovní zásoba – jídlo (běžné potraviny, ovoce a 

zelenina), nakupování 

Mluvení – V obchodě 

Psaní –popis oblíbeného jídla 

Reálie – typická anglická/americká jídla 

říjen – listopad Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

 

- porovnává dva předměty, osoby, … 

- jednoduše popíše sebe, člena rodiny, zvíře 

- zeptá se spolužáky na rozdíly mezi zvířaty, 

předměty, osobami 

- reaguje na otázku, co je odlišného 

- popíše své oblíbené zvíře 

- seznámí se s vánočními zvyky ve Velké Británii 

a USA 

 

Gramatika – have got (3 os.j.č.), přítomný prostý 

čas (3.os.j.č.) 

Slovní zásoba – zvířata, základní přídavná jména, 

části těla 

Mluvení – porovnání dvou věcí, osob, zvířat 

Psaní – popis oblíbeného zvířete 

Reálie – Vánoce v Británii a USA 

Projekt – Zvířata v ČR a Velké Británii (obrázky 

s popisem) 

prosinec - leden Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1 

Mediální výchova 

6.4 
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- seznámí se s místy ve městě a dokáže říct, co 

může/nemůže dělat na těchto místech 

- jednoduše popíše své oblíbené místo 

- zeptá se spolužáka na oblíbené místo 

- reaguje na otázku, jaké je tvé oblíbené místo a co 

zde můžeš dělat 

- vyjádří, jaké jsou výhody a nevýhody bydlení 

ve městě a na venkově 

- popíše cestu 

Gramatika – Can, vazba There is/are 

Slovní zásoba – město a venkov 

Mluvení – jednoduchý popis města a oblíbeného 

místa, popis cesty 

Psaní – popis oblíbeného místa 

Reálie – typické dopravní prostředky ve světě 

Projekt – Město vs. venkov  

únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.3 

Mediální výchova 

6.3, 6.4 

- seznámí se s volnočasovými aktivitami a sporty 

- řekne, co ho baví/nebaví 

- zeptá se spolužáka, co ho baví 

- reaguje na otázku, co ho baví a nebaví 

- vyjmenuje dny v týdnu a dokáže popsat, co a 

jak často během týdne dělá 

- zeptá se spolužáka, co a jak často dělá 

- reaguje na otázku Jak často…? 

- seznámí se s velikonočními zvyky ve Velké 

Británii a USA 

Gramatika – přítomný prostý čas, frekvenční 

příslovce 

Slovní zásoba – volnočasové aktivity, sport, denní 

rutina, dny v týdnu 

Mluvení – popis aktivit v týdnu, rozhovor se 

spolužákem 

Psaní – popis svého týdne 

Reálie – volnočasové aktivity ve VB, USA; 

Velikonoce 

Projekt – Můj volný čas (kresba s popisem) 

březen - duben Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2 

Mediální výchova  

6.3 

- seznámí se základními názvy míst v přírodě 

- řekne, co je jeho oblíbené místo v přírodě a proč 

- zeptá se spolužáka na jeho oblíbené místo  

- vyjmenuje základní typy počasí a roční období a 

říct, které aktivity se dají/nedají dělat 

- zeptá se spolužáka na jeho oblíbené počasí/roční 

období 

- reaguje na otázku, jaké je oblíbené počasí a proč 

- popíše rozdíly mezi typickým českým a 

britským počasím/ročními obdobími 

 

Gramatika – Present Simple – opakování 

Slovní zásoba – příroda, počasí, roční období 

Mluvení – oblíbené místo v přírodě a roční 

období, rozhovor se spolužákem 

Psaní – oblíbené roční období a typické aktivity 

Reálie – roční období ve Velké Británii a světě 

květen - červen Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3. 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.2 

Mediální výchova 

6.1 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

5. ročník 

 

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 
CJ-5-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.  

CJ-5-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu.  

CJ-5-1-03 Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu.  

 

Tematický okruh: Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 
CJ-5-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

CJ-5-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

CJ-5-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá.  

 

Tematický okruh: Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

CJ-5-3-01 Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 

CJ-5-3-02 Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.  

 

Tematický okruh: Psaní 

 

Výstupy z RVP: 
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CJ-5-4-01 Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 

každodenního života. 

CJ-5-4-02 Vyplní osobní údaje do formuláře. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 

(časové rozvržení, 

mezipředmětové 

vztahy) 

Průřezová témata 

- pozdraví a představí se 

- rozumí jednoduchým pokynům učitele a je 

schopen je sám dát 

- zeptá se a odpoví na osobní údaje 

- rozumí číselným údajům a zapíše je (0 –100)  

- rozumí slovům a slovním spojením týkajících 

se předmětů běžného života a dokáže 

pojmenovat věci denní potřeby 

 

Gramatika – rozkazovací způsob, sloveso „to be“ 

 

Slovní zásoba – abeceda, číslovky, osobní údaje, 

předměty denní potřeby 

 

Poslech – pokyny učitele, spolužáků 

 

Mluvení – představení se, sdělení osobních údajů, 

otázky na osobní údaje 

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3, 1.4 

- správně tvoří a napíše a vyslovuje množné a 

jednotné číslo 

- v krátkém jednoduchém textu, vyhledá 

konkrétní informace, např. jméno, příjmení, 

věk či telefonní číslo 

- zeptá se a odpoví na otázky začínající kde, co, 

kdy 

- v krátkém textu běžného života rozumí 

významu známých slov, slovních spojení a 

jednoduchých vět 

- rozumí textu o rodině a je schopen pohovořit o 

své vlastní 

 

Gramatika - množné číslo podstatných jmen 

Přítomný čas prostý  

 

Slovní zásoba 

- fráze při představování 

- rodina 

- volný čas 

- státy 

 

Mluvení – prezentace o rodině, pokládání otázek 

 

Psaní – napíše kratší text o své rodině, vyplnění 

informací ve formuláři 

Čtení – čtení kratšího textu 

 

říjen - listopad Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

Multikulturní 

výchova  

4.2.  

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.2 

 

Multikulturní 

výchova 

4.1 
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Reálie – Halloween x Dušičky 

 

- vyjmenuje předměty denní potřeby, které má 

např. ve svém pokoji 

- používá další slovesa vyjadřující každodenní 

aktivity  

- hovoří o oblíbených aktivitách 

- vyjmenuje různé domácí mazlíčky 

- popíše vybraného mazlíčka a krátce o něm 

pohovoří 

- rozumí krátkému mluvenému rozhovoru 

 

Gramatika – přítomný čas prostý 

Slovesa – každodenní aktivity 

Slovní zásoba – mazlíčci + související slovní 

zásoba 

Předměty denní potřeby 

 

 

Mluvení – domácí mazlíček a oblíbené věci 

 

Psaní – popis domácího mazlíčka 

 

Reálie -Vánoce v anglicky mluvících zemích 

prosinec - leden Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

 

Environmentální 

výchova 

5.1 

 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

- vyjmenuje vyučovací předměty ve škole 

- vyjádří, které má/nemá rád a proč 

- sestaví svůj rozvrh a představí ho 

- rozumí tématu krátkého textu zběžného 

života, který se vztahuje ke škole, vyučovacím 

předmětům  

- vyhledává v textu konkrétní informace 

- s použitím jednoduchých slovních spojení a 

vět napíše krátký text o své škole  

- seznámí se s rozdíly mezi českým školstvím a 

britským, popřípadě americkým 

Gramatika – přítomný čas prostý 

  

Slovní zásoba 

Vyučovací předměty 

Školní den – slovní zásoba 

 

Čtení – vyhledávání konkrétních informací v 

textu 

 

Psaní – plakát nebo reportáž o své škole 

Reálie – školství (britské, americké školství) 

únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

 

Výchova 

demokratického 

občana 

2.1, 2.2 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Mediální výchova- 

6.1, 6.2 

- zeptá se a sdělí čas 

- zeptá se spolužáka na jeho den a volnočasové 

aktivity 

- vyjádří, které dělá a nedělá 

- popíše svůj den a používá časové údaje 

Gramatika – přítomný čas prostý a průběhový 

 

Slovní zásoba - časové údaje, dny v týdnu, denní 

režim, volnočasové aktivity, sporty 

 

Mluvení - rozhovor se spolužákem, prezentace 

březen - duben Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

• • • 

- popisuje videa/obrázky a vyjadřuje, co se na 

nich právě odehrává 

- rozumí textům o volném času, sportech 

- vyjmenuje své vlastní zájmy a sporty, které 

dělá 

- vyjmenuje sporty typické pro vybrané 

anglicky mluvící země (např. Británie, USA) 

 

Psaní – pozvánka na sportovní utkání 

Reálie – Velikonoce 

 

Reálie – sporty v anglicky mluvících zemích 

globálních 

souvislostech 

3.1 

 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Mediální výchova 

6.2, 6.3 

- vyjmenuje místnosti v domě a popíše je 

- popíše svůj pokoj 

- popíše město (porovná život ve městě a na 

vesnici) 

- popíše vzhled a je schopen pohovořit o dané 

osobě a říct co právě dělá, co má na sobě 

- vyjmenuje oblečení 

- se spolužáky simuluje situaci v obchodě 

- spolupracuje se spolužáky a tvoří si vlastní 

příběh – např. komiks 

- používá přítomný čas prostý a průběhový 

Gramatika - přítomný čas prostý, přítomný čas 

průběhový, vazba „there is / there are“, předložky 

místa, sloveso ‚moci / umět‘ 

 

Slovní zásoba - nábytek, dům, místnosti v domě, 

vzhled, město, místa a budovy ve městě, oblečení, 

fráze při nakupování 

 

Čtení – příběhy 

Mluvení – „role plays“ 

 

Psaní - příběh 

květen - červen Osobní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

Environmentální 

výchova 

5.3 

 

 


