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ZÁŘÍ Úvod. Pozdravy a představování, základní fráze. Sloveso to be. Třída – jednoduché 
pokyny ve výuce. Anglická abeceda – výslovnost, fonetická transkripce. Píseň, 
poslech.What is your name? Píseň a čtení: komiks.Yes/No.Slovní zásoba:vybraná 
osobní, ukazovací a přivlastňovací zájmena, třída, školní pomůcky – práce se 
slovníkem.
Lekce 1, 2

ŘÍJEN Číslovky 0-10. Neurčitý člen + podst.jméno. Sloveso to be v otázce. Pokyny + 
please. Jednoduchý telefonát. How are you? Poslech písně. How old are you? Čtení 
a poslech: komiks.                                                                   
Lekce 2, 3

LISTOPAD Happy birthday – nová slovní zásoba – hračky. Neurčitý člen a, an. Pořádek slov 
v anglické větě, vybraná osobní, ukazovací a přivlastňovací zájmena. Čtení a 
poslech: komiks. Opakování slovní zásoby – školní předměty, hračky, volný čas.                                           
Lekce 3,4

PROSINEC Opakování učiva. Nová slovní zásoba – předměty denní potřeby. Hra Bingo.
Kladná a záporná odpověď – Yes, it is. No, it isn‘t. Zkrácené tvary. Vybraná 
přivlastňovací zájmena. Píseň The happy hippo. The Detective, čtení a poslech: 
komiks. Pololetní test lekce 1-5.                                                                                               
Lekce 4,5

LEDEN Krátké neformální písemné sdělení. Prezentace moje rodina. Slovní zásoba: My 
family. My face and body, přídavná jména - popis. Sloveso have got.
Lekce 6

ÚNOR Slovní zásoba: My family, protiklady, animals. Modální sloveso: can +hear and 
see. Pokyny k orientaci na vozovce a v místě. Opakování, procvičování have got.
Mr. X’s plan čtení a poslech: komiks.
Lekce 7,8

BŘEZEN Opakování: slovesa be, have got, can. Slovní zásoba: barvy a oblečení. Show me 
the …Kladné a záporné odpovědi. Have you got a…?
The Big White Boat: komiks, čtení a poslech.                                                                                     
Lekce 9,10

DUBEN Množné číslo. Píseň Head and shoulders slovní zásoba - tělo. There is, there are – 
otázky a odpovědi. Let’s follow, čtení a poslech. Komiks. London’s parks – čtení s 
porozuměním.
Lekce 11,12

KVĚTEN Slovní zásoba: pohybujeme se ve městě, poznáváme hodiny. Rozkazovací způsob. 
Komiks, čtení a poslech. Opakování a procvičování.                                                                                                                    
Lekce 12,13

ČERVEN Výslovnost, dialogy. Slovní zásoba: geometrické tvary. Komiks, čtení a poslech. 
Opakování.
Lekce 14, 15


