
Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                                     Ročník: 2. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Ověření výstupů 

 
Žák: 

▪ zvládá základní číslovky (1-5) a jejich 

pojmenování 

Řečové dovednosti 

▪ CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou 

podobou cizího jazyka (v základu) 

Poslech s porozuměním 

▪ CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

▪ CJ-5-1-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejm. s vizuální oporou)  

▪ rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení  

▪ CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 

Čtení s porozuměním 

▪ CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (s vizuální oporou) 

Psaní 

▪ je seznámen s grafickou podobou cizího 

jazyka (přepis) 

 
 

1. základní číslovky 1–5 

2. základní výslovnostní návyky – základní 

slova zdvořilostní fráze (pozdrav, 

poděkování, rozloučení) 

3. tematické okruhy: barvy, zvířata, věci kolem 

nás 

4. základy psaní – zapisování slov dle předlohy 

5. ilustrace – vybarvuje jednoduché obrázky + 

výroba didaktického materiálu 

6. činnosti dle jednoduchých pokynů (Listen! / 

Stand up! / Sit down! / Come here!) 

7. Výraz: How many? + množné číslo („ball –

balls“) 

8. trénink čtení, výslovnosti a přízvuku – 

seznamování se s odlišným jazykem  

9. poslech jednoduchých písní a říkadel 

10. výuka formou tematických her 

 

 

 

▪ matematika – základní číslovky 1–5 

▪ hudební výchova – poslech a 

nácvik písní a říkadel – využití gest a 

mimiky 

▪ výtvarná výchova – tematické práce 

– Christmas, Easter 

▪ tělesná výchova – pohybové aktivity 

a tematické hry 

▪ český jazyk – poznávání odlišné 

kultury 

▪ prvouka – využití tematických 

slovíček běžného života 

 

Průřezová témata: 

1. OSV: poznávání se ve skupině, třídě –

komunikace, pravidla chování 

2. VMEGS – zvyky a tradice angl. 

mluvících zemí – Christmas, Easter. 

3. MulV: mezilidské vztahy, kulturní 

diference 

4. EV: Přírodní rozmanitost 

 

 

 

▪ vlastní tematické práce 

žáků  

▪ zakládání žákovských 

prací  

▪ doplňovací cvičení 

▪ přiřazovací/spojovací 

cvičení 

▪ ověřování znalostí 

formou hry 



Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk                              Ročník: 3. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Ověření výstupů 

 
Žák: 

▪ zvládá základní číslovky (1-10) a jejich 

pojmenování 

Řečové dovednosti 

▪ CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou 

podobou cizího jazyka 

Poslech s porozuměním 

▪ CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

▪ CJ-5-1-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejm. s vizuální oporou)  

▪ rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení  

▪ CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 

▪ CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

▪ CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas  

Čtení s porozuměním 

▪ CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (s vizuální oporou) 

Psaní 

▪ je seznámen s grafickou podobou cizího 

jazyka (zejm. přepis) 

 

1. základní číslovky 1–10 

2. základní představení, vyjádření věku (I am…, 

I am ... years old) 

3. základní výslovnostní návyky – základní 

slova zdvořilostní fráze (pozdrav, 

poděkování, rozloučení, YES/NO) 

4. tematické okruhy: barvy, zvířata, věci kolem 

nás, rodina (dívka, chlapec, matka, otec), 

škola – vybavení penálu, základní ovoce, 

zelenina, nálady, počasí, části dne, dny 

v týdnu 

5. ilustrace – vybarvuje obrázky + výroba 

didaktického materiálu 

6. činnosti dle jednoduchých pokynů (Listen! / 

Stand up! / Sit down! / Come here!) 

7. základní slovesa (jíst, pít, jít, smát se, běhat, 

sedět) 

8. základy psaní v angličtině – přepis dle 

předlohy + zapisování vybraných slov 

zpaměti  

9. trénink čtení, výslovnosti a přízvuku – 

seznamování se s odlišným jazykem  

10. poslech jednoduchých písní a říkadel 

11. výuka formou tematických her 

 

▪ Matematika – základní číslovky 1–10 

▪ Hudební výchova – poslech a 

nácvik písní a říkadel – využití gest a 

mimiky 

▪ Výtvarná výchova – tematické práce 

– Christmas, Easter 

▪ Tělesná výchova – pohybové 

aktivity ve spojení se správným 

výrazem 

▪ Český jazyk – vybrané kulturní 

tradice anglicky mluvících zemí 

▪ Vlastivěda a přírodověda – využití 

tematických slovíček běžného života, 

svátky, tradice 

 

Průřezová témata: 

1. OSV: poznávání se ve skupině, třídě –

komunikace, pravidla chování 

2. VMEGS – zvyky a tradice angl. 

mluvících zemí – Christmas, Easter. 

3. MulV: mezilidské vztahy, kulturní 

diference 

4. EV: Přírodní rozmanitost 

 

 

 
▪ Vlastní tematické práce 

žáků  

▪ Zakládání žákovských 

prací  

▪ Doplňovací cvičení 

▪ Přiřazovací/spojovací 

cvičení 

▪ Ověřování znalostí 
formou hry 



Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                                     Ročník: 4. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Ověření výstupů 

 
Žák: 
 

▪ zvládá základní číslovky (1-10) a jejich 

pojmenování 

Poslech s porozuměním 

▪ CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

▪ CJ-5-1-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejm. s vizuální oporou)  

▪ rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení  

▪ CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 

▪ CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

▪ CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas 

Čtení s porozuměním 

▪ CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejm. s vizuální oporou) 

Psaní 

▪ je seznámen s grafickou podobou cizího 

jazyka 

 
 

11. základní číslovky 1–10 

12. základní výslovnostní návyky – základní 

slova a slovních spojení (pozdrav, 

poděkování, rozloučení) 

13. tematické okruhy: barvy, domov, rodina, 

škola, kalendářní rok (svátky, roční období, 

dny v týdnu, měsíce), počasí, zvířata (pets, 

farm, zoo), dopravní prostředky, lidské tělo 

14. porovnávání mluvené a psané podoby jazyka 

15. základy gramatiky – hravou formou 

16. základy psaní – zapisování slov dle předlohy 

17. ilustrace – vybarvuje jednoduché obrázky 

18. činnosti dle jednoduchých pokynů (Listen / 

Stand up / Clap your hands / Come here…) 

19. strany (left/right) 

20. abeceda, hláskování abecedy (spelling) 

21. čtení – grafická podoba jazyka – pasivně  

22. grafická podoba jazyka – pasivně 

23. poslech jednoduchých písní a říkadel 

 

 

 

▪ Matematika – základní číslovky 1–10 

▪ Hudební výchova – poslech a 

nácvik písní a říkadel – využití gest a 

mimiky 

▪ Výtvarná výchova – tematické 

práce – Christmas, Easter 

▪ Tělesná výchova – pohybové 

aktivity ve spojení se správným 

výrazem 

▪ Český jazyk – kulturní tradice 

anglicky mluvících zemí  

▪ Prvouka – využití tematických 

slovíček běžného života 

 

Průřezová témata: 

1. OSV: poznávání se ve skupině, třídě –

komunikace, pravidla chování 

2. VMEGS – zvyky a tradice angl. 

mluvících zemí – Christmas, Easter. 

3. MulV: mezilidské vztahy, kulturní 

diference 

4. EV: Přírodní rozmanitost 

 

 

 

▪ Vlastní tematické práce 

žáků  

▪ Zakládání žákovských 

prací  

▪ Doplňovací cvičení 

▪ Přiřazovací/spojovací 

cvičení 



Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk                              Ročník: 5. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

mezipředmětové vztahy 
Ověření výstupů 

 
Žák: 

▪ zvládá základní číslovky (1-20) a jejich 

pojmenování 

Poslech s porozuměním 

▪ CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

▪ CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se 

kterými se v rámci tematických okruhů 

opakovaně setkal (zejm. s vizuální oporou)  

▪ rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

Mluvení  

▪ CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 

▪ CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 

▪ CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, 

reaguje na jednoduché otázky (s vizuální 

oporou) 

Čtení s porozuměním 

▪ CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejm. s vizuální oporou) 

Psaní 

▪ je seznámen s grafickou podobou cizího 

jazyka 

 
 

12. základní číslovky 1–20 

13. základní představení, vyjádření věku (I am 

from ..., I am ... years old) 

14. základní slovní zásoba v komunikačních 

situacích probíraných tematických okruhů 

(pozdrav, poděkování, rozloučení atd.) 

15. tematické okruhy: domov, rodina, škola, 

volný čas, kalendářní rok (svátky, roční 

období, dny v týdnu, měsíce), nálady, 

oblečení, jídlo, sporty, zdraví, nemoc 

16. gramatika: jednotné/množné číslo, přídavná 

jména, tvorba vět, protiklady, časování 

vybraných sloves, podobnost slov 

17. poslech jednoduchých písní a říkadel 

 

 

▪ Matematika – základní číslovky 1–20 

▪ Hudební výchova – poslech a 

nácvik písní, rozpoznání rytmu a jeho 

reprodukce (přízvuk, větná intonace) 

▪ Výtvarná výchova – comics („řeč v 

bublinách“ – porozumění), tematické 

práce – spojení s konkrétním učivem 

(barvy, oblečení, lidské tělo…) 

▪ Tělesná výchova – pojmenování 

zákl. pohybových aktivit/pokynů 

učitele ve třídě spojených s pohybem  

▪ Český jazyk – „četba“ obrázkových 

příběhů s porozuměním   

▪ Vlastivěda a přírodověda – svátky, 

tradice, zvířata 

 

Průřezová témata: 

1. OSV: poznávání se ve skupině, třídě –

komunikace, pravidla chování 

2. VMEGS – zvyky a tradice angl. 

mluvících zemí – Christmas, Easter. 

3. MulV: mezilidské vztahy, kulturní 

diference 

4. EV: Přírodní rozmanitost 

 

 

 
▪ Vlastní tematické práce 

žáků  

▪ Zakládání žákovských 

prací  

▪ Doplňovací cvičení 

▪ Přiřazovací/spojovací 

cvičení 

 



Školní vzdělávací program     Základní škola a Mateřská škola Raspenava 

 


