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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika předmětu: 

 

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

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

 

Časová dotace: 
1. ročník – 1 hodina     

2. ročník – 0 hodin    

3. ročník – 0 hodin    

4. ročník – 0 hodin     

5. ročník – 0 hodin 

 

Organizace výuky: 
Vyučovací předmět je nabízen žákům 1. ročníku.  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.  

 

Cíl výuky: 

Výuka je zaměřena na poslech a porozumění jazyku, mluvení je založeno na reprodukci slyšeného. Žák se seznamuje s jednoduchými 

každodenními frázemi. 

 

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.  
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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): 

 

Viz. předmět Anglický jazyk – 2. ročník. 
 

Průřezová témata 

Viz. předmět Anglický jazyk 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

1. 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.  

 

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. 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové rozvržení) 

Průřezová témata 

- seznámí se s anglickými pozdravy 

- reaguje na pozdravení a na otázku Jak se 

jmenuješ? 

- představí se 

- jednoduše vyjádří souhlas a nesouhlas 

- rozumí jednoduchým pokynům při výuce a hře 

Slovní zásoba – rodina 

Mluvení – pozdravení a představení se 

září Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3., 1.5 
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- pojmenuje základní školní pomůcky a předměty 

kolem sebe 

- řekne, co má ve školní tašce 

- jednoduše odpoví na otázku Co to je? 

- seznámí se s čísly 0-10 

- reaguje na otázku Kolik ti je let? Kolik…? 

- zeptá se na věk spolužáka 

Gramatika – vazba It is 

Slovní zásoba – školní pomůcky, číslovky 0-10 

Mluvení – Moje školní pomůcky, jednoduchý 

rozhovor se spolužákem 

Reálie – Halloween 

říjen – listopad Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

 

- pojmenuje základní hračky 

- rozliší základní barvy 

- jednoduše popíše svou oblíbenou hračku 

- seznámí se s vánočními zvyky a tradicemi ve 

Velké Británii 

Gramatika – vazba It is, Is it…? 

Slovní zásoba – Hračky, Barvy 

Mluvení – popis oblíbené hračky 

Reálie – Vánoce v Británii 

 

prosinec - leden Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2., 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

- seznámí se s názvy základního oblečení a 

předměty na narozeninové party 

- řekne, co je jeho/její oblíbené oblečení a jakou 

má barvu 

- zeptá se spolužáka na jeho/její oblíbené oblečení 

- odpoví na otázku Kde je…? 

- popřeje k narozeninám 

- rozumí běžným pokynům při výuce a hře 

Gramatika – rozkazy, vazba It is, Is it…? 

Slovní zásoba – Oblečení, Narozeniny 

Mluvení – Moje oblíbené oblečení, přání k 

narozeninám 

únor Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

- vyjmenuje základní zvířata 

- reaguje na otázku Líbí se ti…? Jaké zvířátko se ti 

líbí? 

- řekne, jaké zvíře se mu líbí/nelíbí 

- seznámí se s velikonočními zvyky a tradicemi 

ve Velké Británii 

Gramatika – vazba I like/ I don’t like 

Slovní zásoba – Zvířata 

Mluvení – popíše oblíbené zvíře 

Reálie –Velikonoce 

 

březen – duben Osobnostní a sociální 

výchova 

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

Multikulturní 

výchova 

4.1. 

- seznámí se s názvy místností a běžného nábytku 

- reaguje na otázku Co je v tvém pokoji…? 

- řekne, co má v pokoji 

- zeptá se spolužáka na jeho/její pokoj 

Gramatika – vazba I’ve got 

Slovní zásoba – Můj domov 

Mluvení – popíše svůj pokoj 

 

květen – červen Osobnostní a sociální 

výchova 

1.1, 1.3. 

 


