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Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení 

průřezových témat
Mezipředmětové 

vztahy
 - vyjádří, že někdo může/umí nebo nemůže/neumí 
něco udělat

 - sloveso CAN Multikulturní výchova - 
jedinečnost každého 
člověka a jeho 
individulání zvláštnosti, 
člověk jako nedílná 
jednota tělesné a 
duševní stránky, ale i 
jako součást etnika, 
poznávání vlasního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštnosti 
různých etnik.

 - popíše správně prostorové vztahy pomocí 
příslušných předložek

 - vazba THERE IS/ARE (pasivně) Vlastivěda

 - používá pokyny ve 2. osobě rozkazovacího 
způsobu a reaguje na ně

 - rozkazovací způsob 2. osoby

 - použije jednoduché pokyny k popisu cesty  - jednoduché fráze používané k popisu cesty

 - pojmenuje a popíše své oblíbené televizní 
programy a aktivity ve volném čase, vyjádří, že má 
něco rád/líbí se mu

 - přítomný čas prostý

 - vyjádří, co kdo právě dělá  - přítomný čas průběhový

 - popíše počasí
 - napíše jednoduchý pozdrav z prázdnin/výletu
 - pozná názvy dní v týdnu, měsíců a ročních období

Vlastivěda, Přírodověda

 - vytvoří rozvrh hodin a pojmenuje základní 
předměty ve škole
 - vyjádří čas (celou hodinu, půl, čtvrt, tři čtvrtě)

 - slovní zásoba na témata hudební nástroje, sporty, dům, jeho části a zařízení, 
zdraví, město, budovy, předložky místa, záliby a volný čas, každodenní činnosti, 
počasí, hodiny, předměty ve škole, typy televizních pořadů, zvířata, svátky, 
příběhy/pověsti/legendy

Multikulturní výchova - 
jedinečnost každého 
člověka a jeho 
individulání zvláštnosti, 
člověk jako nedílná 
jednota tělesné a 
duševní stránky, ale i 
jako součást etnika, 
poznávání vlasního 
kulturního zakotvení, 
respektování zvláštnosti 
různých etnik.
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 - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným tématům
 - rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své práci
 - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché 
texty obsahující známou slovní zásobu
 - vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci 
a vytvoří odpověď na otázku
 - správně pozdraví a rozloučí se s dospělým i 
kamarádem v jednotlivých částech dne
 - sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení
 - pojmenuje správně předměty a činnosti v 
souvislosti s probranou slovní zásobou
- sestaví odpověď na jednoduchou otázku

 - pozná tvary přítomných časů (včetně záporu, 
otázky a krátkých forem)
 - pozná tvary minulého času sloves TO BE a TO 
HAVE GOT

 - minulý čas sloves TO BE a TO HAVE GOT

Průřezová témata:

Multikulturní výchova - jedinečnost každého člověka a jeho individulání zvláštnosti, člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky, ale i jako součást etnika, poznávání vlasního 
kulturního zakotvení, respektování zvláštnosti různých etnik.


