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Výstup Učivo Mluvnice a slovní zásoba Poznámky

Poslech s     porozuměním  :
- žák rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech
- rozumí obsahu jednoduché konverzace,která se 

týká osvojovaných témat
Mluvení: 
- zeptá se na základní informace
- umí přednést krátké sdělení o rodině, 

kamarádech a dalších osvojovaných tématech
- vypráví krátký příběh, popíše osoby, místa, věci
Čtení s     porozuměním:  
- vyhledá požadované informace v textech
- rozumí krátkým a jednoduchým textům
Psaní: 
- vyplní základní osobní informace ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se 

osvojovaných témat
Zvuková a grafická podoba jazyka: 
- rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti 

rozlišovat sluchem prvky fonologického systému
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace

- ovládání pravopisu slov osvojované slovní 
zásoby

poslechová  cvičení  v každé  lekci
s různými  typy  cvičení  na
porozumění  textu  jako  celku  i
konkrétním informacím
telefonní konverzace

mluvní aktivity v lekcích, výměny 
osobních informací, dotazy,
skupinová práce a práce ve 
dvojicích

porozumění různým typům textů, 
které jsou žákům tematicky blízké 
(blogy, sms zprávy…,)

psaní praktických typů textů (e-
mail, vzkaz, sms)

samostatná cvičení na 
procvičování výslovnosti, 
procvičování grafické podoby 
jazyka v oddílech zaměřených na 
slovní zásobu, gramatiku i psaní

přítomný prostý a přítomný 
průběhový čas
some/any
počitatelná/nepočítatelná 
podstatná jména
minulý prostý čas slovesa být: 
kladný, záporný, otázky a 
krátké odpovědi
minulý prostý pravidelných i 
nepravidelných sloves 
v oznamovacích kladných 
větách
použití přítomného 
průběhového času pro 
vyjádření budoucnosti
časové předložky
there was/there were

každodenní život
domácí práce
popis lidí
dopravní prostředky
vynálezy
víkendové aktivity
záhady
mluvení o problémech



 Slovní zásoba :
- osvojení slovní zásoby a schopnost používat ji 

v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů

- práce se slovníkem

                                

slova, slovní spojení a krátké 
fráze, základní okruhy slovní 
zásoby blízké životu žáků, při 
prezentaci slovní zásoby vizuální 
opora a nahrávka s výslovností

cestování – kupování si 
jízdenek
mluvení o minulosti
zvířata
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Pomůcky:  audio a video technika, digitální materiály, encyklopedie, slovníky,obrazové a kopírované materiály, plakáty, názorný materiál


