
Anglický jazyk 3 

 

Září - říjen 

 

Téma  Výstupy 

Hello - Unit 1 

Name, nationality 

Good morning – Unit 2 

Colours – Unit 4 

Numbers – Unit 5 

My family – Unit 11 

How old are you? – Unit 7 

(numbers) 

Friends – Unit 11 

Halloween -  Unit 8 

Classroom language 

 

 

 

Pozdravení, představení, rozloučení. 

Použití různých druhů pozdravů. 

Vyjádření souhlasu a nesouhlasu. 

Určování barvy a počtu. 

Počítání do dvanácti. 

Reakce na otázku Kolik? 

Představení členů rodiny.  

Reakce na otázku How old are you? 

Použití spojení I have got. 

Pojmenování nadpřirozených bytostí. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Zapojení do jednoduché konverzace. 

Poskytnutí požadované informace. 

Porozumění záporné větě. 

 

Listopad – prosinec 

 

Téma  Výstupy 

School 

My school bag – Unit 3 

Classroom – Unit 6 

What is it ? – Unit 9 

What time is it?- Unit 10 

Is it big? – Unit 12 

Christmas – Unit 13 

 

 

Pojmenování školních potřeb. 

Použití neurčitého členu a/an. 

Pojmenování vánočních předmětů. 

Zpívání vánoční písně. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Zapojení do jednoduché konverzace. 

Poskytnutí požadované informace. 

Porozumění záporné větě. 

Čtení jednoduchého textu. 

Použití abecedního slovníku v učebnici. 

Utvoření jednoduché věty. 

 

Leden – únor 

 

Téma  Výstupy 

Toys – Unit 14 - 15 

Clothes – Unit 16, 19 

My head – Unit 17 

 

 

Pojmenování hraček a určování jejich polohy. 

Tvoření množného čísla. 

Pojmenování běžných částí oblečení. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Zapojení do jednoduché konverzace. 

Poskytnutí požadované informace. 

Porozumění záporné větě. 

Čtení jednoduchého textu. 

Použití abecedního slovníku v učebnici. 

Rozlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Pochopení obsahu jednoduché věty a konverzace. 

Psaní jednoduchých slovních spojení. 



 

Březen - duben 

 

Téma  Výstupy 

My body – Unit 18 

Animals 

My week (free time) – Unit 20  

Shopping – Unit 21 

Fruit and vegetables – Unit 22 – 

23 

 

 

 

Pojmenování částí těla. 

Použití spojení I have got..  

Pojmenování her a druhů sportů. 

Seznámení s vazbou I´ m good at  

Použití spojení I can/ I can´t. 

Pojmenování běžných druhů potravin, nápojů, 

ovoce, zeleniny. 

Vyjádření pocitu hladu a žízně. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Zapojení do jednoduché konverzace a poskytnutí 

požadované informace. 

Porozumění záporné větě. 

Čtení foneticky správně v přiměřeném rozsahu. 

Práce se slovníkem. 

Rozlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Pochopení obsahu jednoduché věty a konverzace. 

Psaní jednoduchých slovních spojení. 

 

Květen - červen 

 

Téma  Výstupy 

My pet – Unit 24 

Animals 

I am writing – Unit 25 

Mum is cooking – Home 

Unit 26 

My school -  Unit 27 

The alphabet – Unit 28 

 

Pojmenování běžných zvířat. 

Užívání vazby We have got, you have got… 

Pojmenování místností. 

Zapojení do jednoduché konverzace. 

Poskytnutí požadované informace. 

Porozumění záporné větě. 

Čtení foneticky správně v přiměřeném rozsahu. 

Seznámení s dvojjazyčným slovníkem. 

Rozlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Pochopení obsahu jednoduché věty a 

konverzace. 

Respektování pořádku slov ve větě. 

Psaní jednoduchých slovních spojení. 

 

Témata a výstupy, které jsou zařazeny postupně v průběhu školního roku: 

dny v týdnu, měsíce a roční období, zpívání písničky k narozeninám. 


