
Anglický jazyk 5 

 

Září – říjen 

 

Téma  Výstupy 

Unit 2 

Talking  

The postcard  

Countries and nationality 

The radio  

Is this the end for Birdman? 

Unit 3 

Shopping 

 

Pozdravení a reakce na jednoduché otázky. 

Použití zdvořilostních frází při setkání a loučení. 

Porozumění obsahu a smyslu obrázkových a 

poslechových materiálů. 

Plnění úkolů z poslechu textu. 

Čtení přiměřeného textu. 

Rozlišování číslovek. 

Tvoření množného čísla podstatných jmen. 

Použití slovesa – to be. 

Použití zájmen her, his … 

Porozumění známým slovům v daném tématu. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Odvození nových slov z kontextu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Pochopení obsahu  jednoduchých vět. 

Zapojení se do jednoduché konverzace. 

 

Listopad - prosinec 

 

Téma  Výstupy 

Family (letter) 

Jobs 

My school 

Christmas 

Použití slovesa – to be. 

Použití slovesa – to have got. 

Orientace v rozvrhu hodin. 

Vyjádření vztahu k počítačům. 

Požádání o zapůjčení školních pomůcek. 

Pojmenování vánočních předmětů. 

Poslech a zpívání vánoční písně. 

Reprodukce obsahu textu a jednouché konverzace. 

Sestavení jednoduchého písemného sdělení a krátkého 

textu. 

Porozumění a obsahu a smyslu obrázkových a 

poslechových materiálů. 

Plnění úkolů z poslechu textu. 

Čtení přiměřeného textu. 

Porozumění známým slovům v daném tématu. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Odvození nových slov z kontextu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Pochopení obsahu  jednoduchých vět. 

Zapojení se do jednoduché konverzace. 

 

 

 

 

 



Leden – únor 

 

Téma  Výstupy 

Unit 4 

Time 

Daily routine 

Free time 

Určení času. 

Reakce na otázku What time is it? 

Pojmenování jednotlivých částí dne.  

Pojmenování různých typů zájmů. 

Pojmenování druhů sportů a her. 

Použití krátké odpovědi: Yes, I do. No, I don´t. 

Reprodukce obsahu textu a jednouché konverzace. 

Sestavení jednoduchého písemného sdělení a krátkého 

textu. 

Porozumění a obsahu a smyslu obrázkových a 

poslechových materiálů. 

Plnění úkolů z poslechu textu. 

Čtení přiměřeného textu. 

Porozumění známým slovům v daném tématu. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Odvození nových slov z kontextu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Pochopení obsahu jednoduchých vět. 

Zapojení se do jednoduché konverzace. 

 

Březen - duben 

 

Téma  Výstupy 

Unit 5 

Rebecca´s project 

Our house 

My town 

 

Vypravování o domě. 

Orientace v obrázku na základě poslechu. 

Použití vazby there is a there are. 

Orientace ve městě. 

Reprodukce obsahu textu a jednouché konverzace. 

Sestavení jednoduchého písemného sdělení a krátkého 

textu. 

Porozumění a obsahu a smyslu obrázkových a 

poslechových materiálů. 

Plnění úkolů z poslechu textu. 

Čtení přiměřeného textu. 

Porozumění známým slovům v daném tématu. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Odvození nových slov z kontextu. 

Pochopení obsahu jednoduchých vět. 

Zapojení se do jednoduché konverzace. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Květen - červen 

 

Téma  Výstupy 

Unit 6  

Family life 

My body 

Clothes  

Použití přítomného času prostého a času průběhového. 

Vyjmenování částí těla. 

Popisování oblečení. 

Reprodukce obsahu textu a jednouché konverzace. 

Sestavení jednoduchého písemného sdělení a krátkého 

textu. 

Porozumění a obsahu a smyslu obrázkových a 

poslechových materiálů. 

Plnění úkolů z poslechu textu. 

Čtení přiměřeného textu. 

Porozumění známým slovům v daném tématu. 

Odlišení grafické a mluvené podoby slova. 

Odvození nových slov z kontextu. 

Použití dvojjazyčného slovníku. 

Pochopení obsahu jednoduchých vět. 

Zapojení se do jednoduché konverzace. 

 

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

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


