
Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. ŠVP – Základní škola, Hluboké Mašůvky

Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Lekce 1 – úvod 

První seznámení s angličtinou 

Seznámení s knihou Happy House 1 

Hry ve skupinách, soutěže 

Lekce 2  - Škola 

Slovní zásoba - školní pomůcky 

 Číslovky 

Základní číslovky 0-10 

Otázka how many 

Práce s obrázky, rytmizace, hry, soutěže 

Umí rozpoznat anglické slovíčko od českého. 

Pojmenuje postavičky z učebnice. 

Pozdraví při příchodu a odchodu. 

Umí se představit, zeptá se spolužáka na jeho 

jméno. 

Spojuje slovíčka se školními pomůckami, 

pojmenuje školní pomůcky ve svém okolí. 

Používá jednotlivá slovíčka s neurčitým 

členem. 

Tvoří jednoduché věty pomocí vazby it´s, 

this´s. 

Napočítá do 10,  spojuje číslovky s obrázky. 

Určí kolik je předmětů na obrázku. 

Rozpozná jednotné číslo od množného. 

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech – Evropa  

a svět nás zajímá 

Osobnostní a sociální 

výchova – rozvoj 

schopnosti poznávání 

Pr – Jsem školák 

M – počítání do deseti 

Čj – vytváření správných 

tvarů  j.č. a mn.č. podst. 

jmen 
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Lekce  3 –  Volný čas 

Slovní zásoba - hračky 

Kalendářní rok – svátky 

Vánoční aktivity  

Výroba vánočních přání, vánoční příběh 

Barvy 

Slovní zásoba – barvy  

Spojení podstatného jména s přídavným 

jménem  

Samostatná práce, práce s obrázky 

Moje rodina 

Slovní zásoba – členové rodiny 

Lekce 4 – Oblékání 

Slovní zásoba - oblečení 

Pokyny 

Pojmenuje obrázky hraček, ukáže na hračku, 

která je jmenovaná.  

Používá slovní zásobu k tématu Vánoce. 

Jednoduše vypráví o vánočních zvycích 

v anglicky mluvících zemích.  

Ukazuje jednotlivé barvy, vybaví obrázek 

příslušnou barvou.  
. 

Spojuje předměty s barvou 

Umí pojmenovat členy své rodiny 

Na pokyn oblečení ukazuje a pojmenuje, 

pojmenuje barvu, hovoří o oblíbeném druhu 

oblečení.  

Reaguje na pokyny učitele,  

pokyny samostatně udává svým spolužákům. 

Výchova k myšlení v evrop. 

a  globálních souvislostech 

- naši sousedé v Evropě,

zvyky a tradice

Osobnostní a sociální  

výchova – sebepoznávání 

a sebepojetí 

Pr – vánoční zvyky, 

prožívání svátků u nás 

Hv – vánoční písně 

         a koledy 

Pr – poznávání doplň.barev, 

odstínů 
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předmětu 

Výstupy 

předmětu 
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Mezipředmětové 

vztahy 

Lekce 5 – Narozeniny 

Slovní zásoba – dárky  

Sloveso I´ve got  

Přání k narozeninám, píseň 

Lekce 6 – Koupání 

Slovní zásoba – koupání  

Způsobové slovesa can, can´t 

Kalendářní rok - svátky 
Velikonoce – slovní zásoba 

Lekce 7 – Zvířata 

Slovní zásoba – zvířata (domácí mazlíčci) 

Vazba – Do you like?  

Pantomima  

Předložky  

Opakování 

Hry, soutěže, scénky 

Jmenuje dárky, které si přeje k narozeninám. 

Vyjádří, že něco má.  

Pojmenovává předměty v koupelně, ukazuje 

je na obrázku.  

Vyjadřuje  schopnost a neschopnost pomocí 

can. Odpoví kladně a záporně. 

Porovnává způsob slavení Velikonoc 

v Británii a v Čechách  

Vyjádří, jaké zvíře má a nemá rád. Zeptá se 

na to spolužáků.  

Používá předložky in a on, popisuje pomocí 

předložek obrázky, ukazuje, kde jsou 

předměty z jeho okolí.  

Zařazuje slovní zásobu ke správným 

tematickým okruhům, reaguje na pokyny, 

tvoří věty, ovládá několik krátkých básniček. 

Rozumí jednoduchým pokynům učitele, které 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností a reaguje na ně verbálně  

i neverbálně.  

Osobnostní a sociální 

výchova – mezilidské 

vztahy 

Osobnostní a sociální 

výchova – psychohygiena 

Výchova k myšlení v evrop. 

a  globálních souvislostech 

– naši sousedé v Evropě,

zvyky a tradice

Osobnostní a sociální 

výchova – sociální rozvoj, 

poznávání lidí  

Pr – výroba dárků 

Pr – denní režim  

části dne, činnosti 

Pr – domácí zvířata,  

péče o domácí mazlíčky 


