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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 1. období 

Ročník: 1. ročník   

Počet hodin: 1 hodina týdně 

Učební texty: Happy House 1, druhé vydání (New 
Edition), Učebnice angličtiny, OUP, Stella 
Maidment and Lorena Roberts 
Happy House 1, druhé vydání (New 
Edition), Pracovní sešit, OUP, Stella 
Maidment and Lorena Roberts 
Class Audio CDs – Happy House 1 
iTools – Happy House 1 
Oxford Learner´s Bookshelf 
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1. ročník 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: Welcome to Happy House! 
Pozdravy, představení, barvy 

září  

 - žák stručně pozdraví, 
reaguje na pozdrav 
 - žák se velmi jednoduchým 
způsobem představí 
 - zeptá se druhého na 
jméno, odpovídá 
 - rozloučí se 
 - rozumí základním 
pokynům v učebnici 
- opakuje správně foneticky 
slova 

 - pojmenovává základní 
barvy 
 
 

Pozdravy 
Hello!  
I´m (+ name). / 
What´s your 
name? 
Goodbye. Good 
morning. 
 
Who´s this? It´s … 
 
Here´s a … 
 
Základní barvy – 
Colours (poslech, 
opakování) 
 

 
OSV/A, F, H 

 
 
 
 
 

OVO: 2, 4  
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Barvy 
NS: Zásady 
slušného 
chování při 
setkání 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: Welcome to Happy House! 
Unit 2: Pens and pencils 

říjen  

 - pojmenuje školní potřeby, 
běžné předměty ve třídě a 
doma 
 - zeptá se na školní 
pomůcky, běžné předměty 
ve třídě a doma 
 - rozliší základní barvy 
- aktivně pojmenuje a určí 
barvy, ptá se na barvy věcí 
a odpovídá 

 - reaguje na otázky týkající 
se barev předmětů 
 - zeptá se na počet do 
deseti a na stejnou otázku 
odpoví 
 - rozumí základním 
pokynům v učebnici 
 - reaguje na otázku 
odpovědí ano/ne 

Základní školní 
pomůcky – pupil´s 
things (a book, a 
bag, a pen, a 
pencil, a pencil-
case, a ruler) 
 
Colours, What 
colour is …? 
 
What´s this?  
It´s a … 
 
Numbers 1-10 
How many …? 
 
This is my … 
 
Yes. / No. 
 

 
 

OVO: 1, 2, 4  
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Barvy 
NS: Stolování 
M: Čísla 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Pens and pencils 
Unit 3: Come and play! 

listopad  

 - žák počítá od 1 do 10 
 - zeptá se na počet do 
deseti a na stejnou otázku 
odpoví 
 - zazpívá společně 
jednoduchou píseň 
 - zpaměti samostatně říká 
jednoduchou říkanku 
 - přehraje společně 
jednoduchý příběh 
 - pojmenuje hračky a 
předměty, spočítá je, určí 
jejich barvy (základní) 
 - používá krátké odpovědi 
 - pojmenuje členy rodiny 
 - rozumí základním 
pokynům v učebnici a při 
hrách 
  

Hračky - toys (a 
car, a doll, a 
drum, a guitar, a 
plane, a train) 
 
Numbers 1-10. 
How many …? 
 
Colours (blue, 
green, orange, 
pink, red, yellow). 
 

 
 

OVO: 1, 2, 4  
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Barvy 
M: Obor čísel do 
10, základní 
geometrické 
tvary 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo [ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Come and play! 
Merry Christmas! 

prosinec  

- žák zopakuje a 
dokáže využít dříve 
získané poznatky  
- rozumí základním 
pokynům v učebnici 
- rozliší základní barvy 
- počítá do deseti 
- zazpívá jednoduchou 
anglickou koledu 
- pojmenovává a 
sluchově rozlišuje 
slova z tematického 
okruhu Vánoce 
- reaguje na základní 
pokyny učitele ve třídě 
- porovnává české a 
britské Vánoce 
 
 

Barvy – colours (blue, 
green, orange, pink, red, 
yellow) 
 
Čísla – numbers 1-10 
Počet a tvary (eight 
squares, one circle, …) 
 
Adjectives and nouns  
(a red pen, a blue pen) 
  
Extra topic: Christmas 
(a bell, a Christmas 
stocking, a Christmas 
tree, a fairy, a star) 
 
Christmas songs 

 
 
MkV/B 

OVO: 1, 2, 4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
PRV: Vánoce 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Dressing up 
Culture: Me and my family 

leden  

 - žák zopakuje a dokáže 
použít dříve získané 
poznatky 
 - pojmenuje části oblečení a 
rozlišuje další barvy 
 - rozumí otázkám a výrazům 
používaných při běžných 
činnostech každodenního 
života (oblékání) 
 - počítá od 1 do 10 
 - vytvoří množné číslo 
podstatného jména 
 - klade jednoduché otázky 
týkající se předmětů v jeho 
bezprostředním okolí 
 - reaguje a odpovídá na 
pokyny a otázky 
 - pojmenuje s jistotou 
základní členy rodiny 

Oblečení – 
Clothes (a hat, a 
jumper, a shoe, a 
skirt, a T-shirt, a 
sock) 
 
Množné číslo – 
plurals (one sock, 
two socks) 
 
My favourite (hat) 
is (blue). 
 
Put on / Take off 
your (jumper). 
 
This is my family 
(mum, dad, sister, 
brother) 
 

 
 

OVO: 1, 2, 4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Rodina, 
členové rodiny 
NS: Každodenní 
činnosti - praní 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Happy Birthday! 
Culture: Party time! 

únor  

 - žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky 
- vyjádří přání 
k narozeninám a dokáže 
označit předměty spojené 
s oslavou 
- rozumí otázkám a 
výrazům používaných při 
běžných činnostech 
každodenního života 
(oslava narozenin) 
- vyjádří vlastnictví (Já 
mám…), pokládá otázky a 
vhodně reaguje 
- zeptá se na věk spolužáka 
a sdělí, kolik mu je let 
- klade jednoduché otázky 
týkající se předmětů v jeho 
bezprostředním okolí 
- rozumí základním 
pokynům a umí je využít při 
tanci a zpěvu 
- aktivně užívá označení 
předmětů spojených s 
oslavami 

Narozeniny – 
birthday (a badge, 
a balloon, a cake, 
a candle, a card, a 
present) 
 
I´ve got … 
 
Is it a (balloon)? 
Yes. / No. 
 
How old are you? 
I´m (seven). 
 
What´s that? It´s 
(a car). 
 
Pokyny – 
commands 
(Jump!, Dance!, 
Shake!, Clap!, 
Stamp your feet!, 
Freeze!) 
 
Oslavy – party 
time (a dinosaur, 
grapes, ice cream, 
a party bag, 
sandwiches, 
stickers, sweets) 
 

 
 
VMS/A, B 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Zásady 
slušného 
chování při 
oslavě 
narozenin 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Bathtime! 
Happy Easter! 

březen  

 - žák rozlišuje a aktivně 
užívá slova týkající se 
koupání a hygienických 
potřeb 
 - pojmenovává předměty 
v koupelně 
 - užívá spojení I can … 
(umím, můžu) 
 - rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slov 
 - opíše slova aktivní slovní 
zásoby 
 - užívá spojení „To je …“  
 - užívá přídavná jména 
 - rozumí otázkám a 
výrazům používaným při 
běžných činnostech 
každodenního života 
(koupání) 
 - klade jednoduché otázky 
týkající se předmětů v jeho 
bezprostředním okolí 
 - pojmenuje předměty 
spojené s oslavou Velikonoc 
 
  

Vocabulary (a 
duck, a hairbrush, 
shampoo, soap, a 
toothbrush, a 
towel) 
 
Can you (see me, 
see a duck)? Yes, 
I can. / No, I can´t. 
 
This is my (towel). 
 
I wash my (face). 
I brush my (hair). 
 
It´s cold / warm / 
hot. 
 
Extra topic: 
Easter (a basket, 
a chicken, 
chocolate, Easter 
Day, an Easter 
egg, flowers)  
 
 

 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Osobní 
hygiena 
(každodenní 
činnosti) 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Culture: Happy Easter! 
Unit 6: Bathtime 

duben  

 - žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky 
 - s jistotou označí známé 
předměty praktického života 
 - popíše základní hygienické 
zvyklosti 
 - rozumí pokynům a 
správně na ně reaguje 
 - užívá otázky „Umíš …?“ a 
dokáže na ni vhodně 
reagovat: Ano, umím. / Ne, 
neumím. 
 - pojmenuje běžné činnosti 
v koupelně, rozumí pokynům 
 - rozumí otázkám a výrazům 
používaným při běžných 
činnostech a klade 
jednoduché otázky týkající 
se běžného života 
  

Here´s your … 
 
I wash my… 
I brush my… 
 
Pokyny – 
commands (Dry 
your hair! Wash 
your face!) 
 
Yes, I can. / No, I 
can´t. 
 
Extra topic: 
Easter 

 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Osobní 
hygiena 
(každodenní 
činnosti) 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 7: Animal friends 
Culture: Pets 

květen  

- využívá a opakuje dříve 
získané poznatky 
- pojmenuje zvířata běžná 
v přírodě v ČR (případně 
v ZOO) 
- rozumí otázkám a 
výrazům, klade jednoduché 
otázky týkající se předmětů 
v jeho bezprostředním okolí 
- popisuje, kde jsou různé 
předměty 
- používá krátké otázky a 
odpovědi 
- porozumí příběhu a 
předvede ho 
- rozumí pokynům při výuce 
a při hře a správně na ně 
reaguje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvířata – animals 
(a bird, a cat, a 
dog, a mouse, a 
snake, a tiger) 
 
Do you like 
(mice)? Yes. / No. 
 
a crocodile, a 
rabbit, a shark 
 
My (dog) is in the 
cupboard. 
 
Where´s Otto? 
In / On the 
(cupboard). 
 
Where do (tigers) 
live? On land. In 
water. On land 
and in water. 
 
It´s in / on the 
(cupboard). 
 
jump, run, sit 
 
a goldfish, a 
hamster 
 

 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Člověk a 
kultura 
NS: Zvířata 
kolem nás 
 
Dramatická 
výchova 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Review: Units 1-7 červen  

- zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky 
- rozumí pokynům 
v učebnici i pokynům 
učitele a správně reaguje 
- pojmenuje běžné 
předměty ve třídě a doma, 
rozlišuje barvy a 
pojmenuje zvířata 
- zeptá se na počet  
- popíše své oblečení 
- popíše svou rodinu 
- rozumí otázkám a 
výrazům používaným při 
běžných činnostech 
každodenního života, 
klade jednoduché otázky 
týkající se předmětů 
v jeho bezprostředním 
okolí 
- rozumí všem příběhům 
v učebnici a dokáže je 
přehrát 
- zazpívá písničky z 
učebnice 
 
 

Hrové aktivity 
shrnující 
probrané učivo 
 
 

 
MdV/G 
 

 
 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Dramatická 
výchova 
Hudební výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


