
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 
 

ANGLICKÝ JAZYK– 5. TŘÍDA    
 

 Téma Školní výstupy - průběžně Učivo dle ŠVP - průběžně Přesahy a vazby (mezipředmětové 
vztahy, průřezová témata) 

ZÁŘÍ 
 
 
 
ŘÍJEN 
 
 
 
LISTOPAD 
 
 
 
PROSINEC 
 
 
LEDEN 
 
 
 
ÚNOR 
 
BŘEZEN 
 
 
DUBEN 
 
 
KVĚTEN 
 
 
 
ČERVEN 
 

Revision of grammar, vocabulary, 
songs, rhymes, alphabet, numbers 
Welcome back! 
 
All year round; verb “to be“, seasons, 
months, weather, nature, animals, 
present simple 
 
Activities all year round, writing  
a simple message, address, 
congratulation, present simple 
 
Going shopping, clothing, Christmas 
presents, pronouns, present simple 
 
Revision, dreams, fairy tales, present 
simple tense, adverbs of frequency, 
present simple 
 
What´s the time?; present simple 
 
Daily routines, living school, word 
order, present simple 
 
Television, adverbs of frequency, 
present simple 
 
Holidays, methods of transport, 
travelling, present continuous tense, 
greeting, letter 
 
What are you doing? 
Revision 

 Rozumí jednoduchým pokynům   
a otázkám učitele v rámci osvojené 
slovní zásoby. 

 Rozumí slovům a jednoduchým 
větám s vizuální oporou. 

 Rozumí jednoduchému 
poslechovému textu s vizuální 
oporou. 

 Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů. 

 Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace k daným 
tématům. 

 Odpovídá na jednoduché otázky 
daných témat, pokládá jednoduché 
otázky. 

 Vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu. 

 Rozumí jednoduchým textům 
z běžného života s vizuální oporou. 

 Napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 
spojení. 

 Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 
 
 

 

 Tematické okruhy – oblékání, 
nákupy, příroda a počasí, zvířata, 
bydliště, škola, dopravní 
prostředky, kalendářní rok  
( roční období, dny v týdnu, 
hodiny, svátky).  

 Základní gramatické struktury  
a typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení    
a porozumění). 

 Slovní zásoba – žáci si osvojí  
a umí používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji 
používat v komunikačních 
situacích, práce se slovníkem. 

 Zvuková a grafická podoba 
jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou  
a grafickou podobou slov. 

 
 
 

 OSV – komunikace 
 
 OSV – kreativita 
 
 OSV - rozvoj schopností poznávání, 

soustředění a pozornosti 
 
 OSV - hledání pomoci při potížích 
 
 MuV – multikulturalita 
 
 MeV – lidské aktivity a životní 

prostředí 
 
 MuV – kulturní diference 
 
 VMEGS – Evropa a svět nás zajímá 
 
 Matematika – počítání do 100 
 
 Český jazyk – osobní, přivlastňovací  

a ukazovací zájmena, jednotné   
a množné číslo, pády podstatných 
jmen a zájmen, věty oznamovací, 
tázací  
a rozkazovací, přítomný čas, předložky 
místa. 

 
 Vlastivěda – státy Evropy, hlavní 

města. 
 

 


