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Ročník: 3. 

Celková dotace: 3 hodiny týdně 

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Řečové dovednosti 

Pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích 
pozdrav 
poděkování 
představování  
 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně 
reaguje. 

Kompetence k učení, 
komunikativní, 
sociální, personální 

 

Osobnostní 
a sociální 
výchova  

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

Vede jednoduchý dialog. 

Jednoduchá sdělení 
adresa 
pozdrav 

Žák umí napsat a odeslat dopis a pohlednici s dodržením formy 
a samostatným napsáním adresy. 

Kompetence 
komunikativní, 
k učení 

Člověk a jeho svět 

Osobnostní 
a sociální 
výchova, 
dramatizace Užívá různé druhy pozdravu. 

Tematické okruhy 
domov 
rodina 
škola 
oblékání 
hračky 
čísla 
ovoce a zelenina 
jídlo a pití 
Vánoce 

Žák představí členy rodiny. Kompetence 
komunikativní, 
k učení 
 
Člověk a jeho svět 

Osobnostní 
a sociální 
výchova Pojmenuje základní vybavení místnosti. 

Umí pojmenovat hry a druhy sportu. 

Vyjmenuje běžné části oblečení. 

Pojmenuje hračky, určí jejich polohu pomocí předložek in, on, 
next, to. 

Pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, potraviny a nápoje. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Užívá určitý člen the a spojení I have got. 

Seznámí se s vazbou I´m got at..., I can play...i v záporu. 

Přečte jednoduchý text. 

Naučí se počítat do dvanácti. 

Nacvičí si porozumění otázce „Kolik?“ 

Tvoří množné číslo podstatných jmen – pravidelné tvary. 

Ve větách užívá vazby We have got... You have got... 

Vyjádří pocit hladu a žízně, libosti a nelibosti. 

Zazpívá vánoční píseň. 

Slovní zásoba a tvoření slov 
synonyma 
antonyma 
význam slov v kontextu 

Žák rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Kompetence 
komunikativní, 
k učení 

Osobnostní 
a sociální 
výchova Používá abecední slovník, například v učebnici, seznámí se 

s dvojjazyčným slovníkem. 

Základní gramatické struktury 
a typy vět, základní lexikální 
principy pravopisu slov 
věta jednoduchá 
tvorba otázky a záporu 
pořádek slov ve větě 

Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu. Kompetence 
komunikativní, 
k učení 

Osobnostní 
a sociální 
výchova Utvoří jednoduchou větu, jednoduchou otázku. 

Respektuje pořádek slov ve větě. 

Porozumí záporné větě. 


