
Anglický jazyk 4 
 

Září – říjen 

 

Téma  Výstupy 

Hello, good morning   

The alphabet  

Colours 

Classroom language 

Family 

Friends 

Body 

Numbers 

Animals 

 

 

 

Pozdravení a představení. Reakce na jednoduché otázky. 

Pojmenování jednotlivých částí dne. 

Hláskování jmen.  

Reakce na otázku Is it..?  

Určení barvy. 

Pojmenování členů rodiny. Použití zájmen his, her. 

Určování věku.  

Pojmenování částí těla. 

Pojmenování zvířat a jejich popis. 

Psaní základních číslovek. 

Reakce na otázku Have you got…?, How many? 

Užívání spojení I have got.., she has got… 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Aktivní zapojení do jednoduché konverzace. 

Porozumění poslechových materiálů.  

Práce s obrázkovými materiály. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

 

Listopad – prosinec 

 

Téma  Výstupy 

Halloween 

School  

In the classroom 

Time 

Means of transport 

Toys (Unit 9) 

My home 

My address 

Nationality 

Christmas 

 

Pojmenování nadpřirozených bytostí. 

Kreslení a popis potřeb do školy. 

Reakce na otázku What is it? 

Jednoduchý popis zařízení třídy, použití This is,/That is. 

Reakce na otázku What time is it? 

Tvoření množného čísla podstatných jmen. 

Popisování hračky na obrázku. 

Použití I have got…, I haveń t got. 

Pojmenování vánočních předmětů. 

Zpívání vánoční písně. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Aktivní zapojení do jednoduché konverzace. 

Porozumění poslechových materiálů.  

Práce s obrázkovými materiály. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

 

Leden – únor 

 

Téma  Výstupy 

Food 

Free time  

My daily routine 

School - days 

 

Pojmenování základních druhů ovoce, zeleniny, jídla, pití a 

určování jejich barev. 

Reakce na otázku Do you like..? Do you eat..? 

Slušné požádání o jídlo a pití. 

Užívání spojení I like.., I don´t  like.. 



Užívání slovesa like – likes. 

Počítání do 100. 

Pojmenování jednotlivých částí dne. 

Pojmenování různých druhů zájmů. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Aktivní zapojení do jednoduché konverzace. 

Porozumění poslechových materiálů.  

Práce s obrázkovými materiály. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Psaní krátkého textu. 

Čtení krátkých textů. 

 

Březen - duben 

 

Téma  Výstupy 

School – timetable 

Clothes  

Town 

Jobs 

Revision (Project) 

- hello, numbers 

- adjectives 

- in the classroom  

- spelling 

- body 

 

 

 

 

 

Určování času. 

Popisování vlastního oblečení a oblečení spolužáků. 

Vyjmenování částí těl. 

Kreslení a popis postavičky. 

Tvoření množného čísla. 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Aktivní zapojení do jednoduché konverzace. 

Porozumění poslechových materiálů.  

Práce s obrázkovými materiály. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Psaní krátkého textu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Porozumění krátkým větám a jednoduché konverzaci. 

Čtení krátkých textů. 

 

Květen – červen 

 

Téma  Výstupy 

My address 

Nationality 

The postcard  

The radio 

The Birdman 

 

 

Reakce na jednoduché pokyny. 

Aktivní zapojení do jednoduché konverzace. 

Porozumění poslechových materiálů.  

Práce s obrázkovými materiály. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Psaní krátkého textu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Porozumění krátkým větám a jednoduché konverzaci. 

Čtení krátkých textů. 

Odvození nových slov z kontextu. 

 

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

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

 


