
Anglický jazyk 1 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 V dnešní době je potřeba účinně se dorozumět slovem i písmem nejenom mateřským jazykem, ale také alespoň jedním světovým 

jazykem. Výuka cizího jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaným mateřským 

jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Anglický jazyk je jeden 

z hlavních světových jazyků, kterým mluví více než 402 miliónů lidí a jejich počet neustále stoupá. Jako druhý dorozumívací jazyk slouží 

téměř jedné miliardě obyvatel. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a připívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 

v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Jazykové znalosti jsou jednou z klíčových kompetencí, které 

jsou požadovány zaměstnavateli a neobejde se bez nich ani žádný student střední či vysoké školy. Rovněž umožňují poznávat odlišnosti ve 

způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemné spolupráce v mezinárodních 

projektech. Platí zásada, že čím dříve se s výukou cizího jazyka začne, tím lépe se ho dítě naučí používat a považuje ho za zcela přirozenou 

součást svého vzdělávání. 

 Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat 

výsledky svého poznávání. 

 Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

 Dětem na prvním stupni základní školy není třeba hned od začátku vštěpovat gramatický a pravopisný systém, daleko podstatnější v 

tomto věku je rozvíjení slovní zásoby. Také je důležité, aby děti k anglickému jazyku získaly pozitivní přístup. Obvykle toho dosáhneme tím, 

když využijeme jejich počáteční nadšení a přirozené dětské zvídavosti. Pro dítě na prvním stupni jsou velmi potřebné vlastní první tvořivé 

pokusy, hry se slovy, učebnice, kde nechybí hádanky, rébusy a samolepky, a také možnost mluvit cizím jazykem, ať už ve třídě mezi 

spolužáky, nebo třeba na dovolené. Hlavní je odstranit strach z chyb a nebát se mluvit. 

 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ 

 

 Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován ve 3., 4. a 5. ročníku. Časová dotace předmětu je ve všech ročnících 3 hodiny týdně. 

Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání a souvisejících očekávaných výstupů průřezových témat. Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, přispívá k chápání a 

objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.  
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 Výuka probíhá ve třídě. Základní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Jako stěžejní metody volíme takové, které podporují 

spolupráci dětí a kooperaci, často volíme formu projektového vyučování. Tedy ty, které rozvíjejí samostatnost, aktivitu, kreativitu, schopnost 

řešit problém, formulovat a ověřovat vlastní názory. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností. Při výuce anglického jazyka 

se zaměřujeme především na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu (obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 

- rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

- předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech 

- vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, k jejich využívání v procesu učení 

- vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a k jejich vzájemnému propojování 

- seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

 

Kompetence k řešení problému 

- vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 

- vést žáky k tomu, aby uměli pracovat s chybou, uměli odůvodnit a obhájit správné řešení 

 

Kompetence komunikativní 

- vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v písemném i ústním projevu 

- nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění různým komunikačním a informačním prostředkům 

- pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků 

- vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění 

 

Kompetence sociální a personální 

- vést žáky k efektivní spolupráci ve skupině, 

- vést žáky k diskusím v malých skupinách i v rámci celého kolektivu 
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- vést žáky k tomu, aby v případě potřeby dokázali poskytnout pomoc nebo o ni požádali 

 

Kompetence občanské 

- vést žáky k respektování názorů ostatních spolužáků a lidí 

- podporovat žáky, aby k jazykové hře i spolupráci přijímali ostatní a neodmítali nikoho   

Kompetence pracovní 

- vést žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní 

- vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru 

 

V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova. 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět: 

Anglický jazyk 
Období: 

3. ročník 
Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Průřezová témata Poznámky 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, 

se kterými se v průběhu výuky setkal 

 

CJ-3-1-03  rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

• slovní zásoba z tematických celků: 

školní potřeby, barvy, čísla, třída, 

hračky, oblečení, zvířata, ovoce, 

zelenina, nábytek, části těla, rodina, 

dny v týdnu, roční období, Halloween, 

Vánoce, Velikonoce 

 

OSV 

– osobnostní rozvoj 

– rozvoj schopnosti 

poznávání 

– sebepoznání a 

sebepojetí 

 

MKV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

- multikulturalita 

HV  

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk  

 

 

 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 

• pozdravy a rozloučení, představování 

se, vyjádřit souhlas a nesouhlas, 

reakce na pokyny 
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CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení 
• abeceda (spelling) 

• psaní tematické slovní zásoby 

• používání slovníku s výslovností 

- kulturní diference 

 

   

 

 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

seznámí se se základy reálií anglicky mluvících zemí, 

s jejich tradicí 
• vyjádření národnosti, Halloween, 

Vánoce 

zvládá základní komunikační obraty • pozdrav, představování, rozloučení 

umí představit svoji rodinu a nejbližší přátele • moje rodina, představování 

umí pojmenovat části dne, v cizím jazyce zná denní a 

týdenní režim 
• můj den, týden 

orientuje se základním způsobem v čase • dny, hodiny 

umí požádat, poděkovat • komunikace 

zvládá základní matematické dovednosti v angličtině • čísla 

orientuje se ve svém prostředí, které dokáže 

jednoduchým způsobem popsat 
• třída, škola 

poskytne jednoduché informace o sobě 

 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové 

a vizuální předlohy 

 

• věk, popis své osoby, zájmy, činnosti 

získává pozitivní vztah k běžným životním událostem • koníčky, nákupy, strava 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 

textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

• otázka, zápor, rozkazovací způsob 

• osobní zájmena 

nápodobou a především pamětným učením si 

osvojuje základní gramatické znalosti, avšak zatím 

bez znalosti gramatického systému 

Gramatika   

• sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a 

v otázce 

• jednotné a množné číslo podstatných 

jmen 

• rozkazovací způsob 

• tázací zájmena 

• kladná a negativní odpověď  
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• přídavná jména 

• množné číslo podstatných jmen 

• přivlastňovací pád 

• sloveso „mít/nemít rád“ v kladné větě 

a otázce 

• vazba „there is/there are“  

• základní předložky místa 

• otázka na množství 

za pomoci her a různorodých jazykových úkolů si 

fixuje pozitivní vztah a zážitky z jazykové výuky 
• hry  

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět: 

Anglický jazyk 
Období:: 

4. ročník 
Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Průřezová témata Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

CJ-5-2-02 rozumí slovům a jednoduchým větám 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 

• odlišnosti českého a anglického 

slovosledu 

• četba autentického textu – volný 

překlad 

• slovní zásoba z tematických celků - 

žáci si osvojí a umí používat základní 

slovní zásobu v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

OSV 

– osobnostní rozvoj 

– rozvoj schopnosti 

poznávání 

– sebepoznání a 

sebepojetí 

 

MKV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

- multikulturalita 

Český jazyk 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Matematika 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 

• práce se slovníkem 

• četba textu z učebnice, fonetický zápis 

(pasivně), vázání slov, znělost, 

neznělost (základní slovní zásoba) 

• porovnání zvyků a tradic v ČR a 

v anglicky mluvících zemích 

•    tematické okruhy - domov, rodina, 

škola,  volný čas, jídlo, oblékání, 

bydliště, lidské tělo,     nákupy, dopravní 

prostředky, kalendářní rok 

• porovnávání smyslu textů 

• reprodukce čteného a slyšeného textu 

• reakce na otázky 

• čísla 

• mluvnice - základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

• vazba There is/are, vyjádření zákazu 

Don´t, předložky next to, between, on 

the left/right, množné číslo, 

přivlastňovací pád, sloveso umět/moci, 

časování slovesa mít, tvoření otázky 

s do, přítomný čas průběhový, tvorba 

množné čísla podstatných jmen, 

přivlastňovací a ukazovací zájmena, 

určení polohy předmětů 

 

 

- kulturní diference 

 

OSV  

- sociální rozvoj 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

 

VEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

 

PSANÍ 

 

CJ-5-4-06 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 údaje do formuláře 

 

MLUVENÍ 

 

CJ-5-2-01 žák se zapojí do, jednoduchých 

rozhovorů 
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informaci týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

 

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Období:: 

5. ročník 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Průřezová témata Poznámky 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

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 

Gramatika 

• sloveso být, mít, umět 

• čas přítomný prostý a průběhový: 

oznamovací věta, otázka, záporná 

věta 

• vazba there is/there are 

• osobní a přivlastňovací zájmena 

• předložky místa, pohybu, času 

• tázací zájmena a příslovce 

• otázky na množství a cenu 

• tvorba množné čísla podstatných 

jmen, přivlastňovací a ukazovací 

OSV 

– osobnostní rozvoj 

– rozvoj schopnosti 

poznávání 

– sebepoznání a sebepojetí 

 

MKV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

- multikulturalita 

- kulturní diference 

 

OSV  

- sociální rozvoj 

Český jazyk 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Matematika 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 

zájmena, určení polohy předmětů 

 

Zvuková (a grafická) podoba jazyka 

• Souhlásky a samohlásky 

• Přízvuk slov 

• Intonace ve větě 

• Fonetické znaky (pasivně) 

 

Slovní zásoba                                                                            

•    práce se slovníkem 

• já, moje rodina a moji kamarádi 

• zájmové činnosti a sporty, režim dne 

• domov, dům, pokoje 

• škola, předměty ve škole, vyučovací 

předměty 

• město, budovy, obchody 

• části lidského těla 

• počasí 

• jídlo a pití 

• kalendářní rok a časové údaje 

• oblečení 

• volný čas a zábava 

 

 

Tematické okruhy: 

já, moje rodina, můj den, každodenní 

činnosti, zájmy, domov, škola, město,  

volný čas, lidské tělo, jídlo a pití, oblékání, 

kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v 

týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

 

VEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

 

PSANÍ  

 

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 formuláře 
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MLUVENÍ 

 

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 

 

 

 

• četba autentického textu – volný 

překlad 

• slovní zásoba z tematických celků 

• četba autentického textu 

• poslech a chápání slov v kontextu 

• autentického textu 

• popis umístění, určení předmětu ve 

třídě 

• vypravovat, hrát hru – slovní zásoba z 

tematických celků 

• porovnávání smyslu textů 

• reprodukce čteného a slyšeného textu 

• reakce na otázky, čas 

• čísla 

• časové údaje 

• nákupy, plán města 

• práce s textem 

zvládá základní matematické dovednosti 

v angličtině 

 

orientuje se v základních časových údajích – 

pojmenuje části dne, dny v týdnu, měsíce, roční 

období, letopočet, určí čas v celých hodinách i 

minutách 

imitačně intuičním způsobem a především 

pamětným učením si osvojuje základní gramatické 

znalosti 

orientuje se ve svém prostředí, popíše trasu cesty 

s využitím plánku, umí se zeptat na polohu a cestu 

k objektu  

aktivně se podílí na reprodukci a dramatizaci 

pohádek 

 

 

 


