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Žák   

• rozumí jednoduchým pokynům při práci ve škole Školní angličtina – jednoduché pokyny při práci ve 
škole 

 

• rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným tématům 

Slovní zásoba – sport, hudební nástroje, modální 
sloveso – umět, moci 

 

• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové 
a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

Jak se jmenuji? Kolik je mi let? Co rád dělám? Co 
umím? - výměna osobních informací 

 

• čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty obsahující známou slovní 
zásobu 

Můj byt, můj dům, moje město, moje vesnice – 
určuje polohu věcí a míst v domě a ve městě 

EnV 4/1- naše obec 

• vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku 

Nemoci – pobídka , rada  

• používá dvojjazyčný slovník Pozdrav z prázdnin  

• sestaví gramaticky a formálně správně 
jednoduché písemné sdělení, krátký text 
a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje 
do formulářů 

Přítomný čas průběhový – co lidé dělají  

• reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a jednoduché konverzace 

Britské reálie – mapa počasí, získání informací MEGS 1/3 - naši sousedé v Evropě 

• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu 

Číslovky, školní předměty, sloveso – mít, předložky 
času on, at 

 

• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, 
pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, 
poskytne požadovanou informaci 

Dopis – Co dělám ve svém volném čase OSV 3/2 - organizace volného času 
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 Přítomný čas prostý, minulý čas prostý – zvyky 
zvířat dnes a v minulosti 

Pohádka v minulém čase 

Vánoce, Nový rok 

MEGS 1/5 - lidová slovesnost a tradice národů 
Evropy 

 


