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Dodatek č. 6 
Č.j. 96/2019, projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2019 
 
Anglický jazyk 
 
Časová dotace: 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 
Anglický 
jazyk 

1 1 3 3 3 11 

 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení 
zvukové podoby angličtiny. Žáci pracují s obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním 
sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost. Jsou využívány 
jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 
 
Formy realizace:  
 
Ve vyučovací hodině jsou kromě výkladu, poslechu, četby, součástí také hry, soutěže, recitace, 
zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.  
 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Dílčí výstupy 
1. Žák rozumí a 
reaguje na pokyny 
učitele, pochopí obsah 
a smysl jednoduché 
věty 
 

 Pozdravy, 
poděkování, přestavení 
 

Svět kolem nás, 
prvouka 

- pozdraví a poděkuje 
- rozumí jednoduchým 
pokynům ve třídě 

2. Vyslovuje správně 
foneticky jednoduché 
věty, 
 

 Barvy 
 

Svět kolem nás, 
prvouka, výtvarná 
výchova 

- určí a pojmenuje 
barvy jednotlivých 
předmětů 

3. Napočítá do 10, do 
20,  
 

 Čísla 0 - 10, 11-20 
 

Matematika - pojmenuje číslice, čte 
matematické příklady 

4. Popíše a ukazuje 
části těla člověka a 
zvířete 

 Části těla - hlava, ruce 
nohy, břicho, ocas,  

Prvouka - Ukazuje na svém těle 
jednotlivé části těla 
podle diktátu 

5. Popíše části těla 
domácího mazlíčka 
podle obrázku 

Zvířata – domácí 
mazlíčci 

Člověk a jeho svět - Podle obrázků 
pojmenuje známí 
zvířata 

 
 
 
Nepovinné předměty: 
Pěvecký sbor 
Angličtina pro děti 
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Pěvecký sbor 
 
Časová dotace: 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

Pěvecký sbor 1 1 1 1 1 5 

 
Nepovinný předmět: Pěvecký sbor 
 
Pozornost v hodinách nepovinného předmětu je zaměřena na vedení žáků k hudbě, ke 
kultivovanému pěveckému přednesu, na správný rozvoj pěveckých dovedností. 
 
 
 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Dílčí výstupy 
Vokální činnosti/rytmické činnosti 

1. Žák je schopen 
kultivovaného 
pěveckého projevu,  

Písně vhodné k věku 
dítěte,   

Pohádky, písničky 
z pohádek,  

 

2. Rytmizuje 
jednotlivé texty 

Rytmus, metrum, 
pulsace, rytmizace 
slov, slovních spojení 

Rozvojové schopnosti 
poznávání: cvičení 
smyslového vnímání, 
pozornosti, soustředění 

 

3. Zpívá na základě 
svých dispozic 
intonačně čistě 
rytmicky přesně v 
jednohlase 

Zásady hlasové 
hygieny, hlasová a 
dechová cvičení 

Rozmanitost vlivů 
prostředí na zdraví 

 

4. Používá na základě 
svých hudebních 
schopností a 
dovedností jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

Rytmické činnosti: 
rytmus, metrum, 
doprovod písně, 
rytmizace říkadel 

Vnímání, pozornost, 
soustřední, řeč zvuků a 
slov 

 

 
Nepovinný předmět: 
Angličtina pro děti: 
 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení 
zvukové podoby angličtiny. Žáci pracují s obrazovým materiálem. V kombinaci se zvukovou 
nahrávkou napodobují správnou výslovnost. Jsou využívány jednoduché říkánky, písně, 
nacvičování dialogů a konverzace. 
 
 
Časová dotace: 

ročník 1. 2. celkem 

Angličtina pro děti 1 1 2 
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Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Dílčí výstupy 

1. Žák rozumí a 
reaguje na pokyny 
učitele, pochopí obsah 
a smysl jednoduché 
věty 
 

 Pozdravy, poděkování, 
přestavení 
 

Svět kolem nás, 
prvouka 

- pozdraví a poděkuje 
- rozumí jednoduchým 
pokynům ve třídě 

2. Vyslovuje správně 
foneticky jednoduché 
věty, 
 

 Barvy 
 

Svět kolem nás, 
prvouka, výtvarná 
výchova 

- určí a pojmenuje barvy 
jednotlivých předmětů 

3. Napočítá do 10, do 
20,  
 

 Čísla 0 - 10, 11-20 
 

Matematika - pojmenuje číslice, čte 
matematické příklady 

Formy realizace:  
 
Ve vyučovací hodina probíhá převážně formou hry, poslechu, četby, soutěže, recitace, zpěv, 
výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty.  
 


