
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 1. období 

Ročník: 2. ročník 

Počet hodin: 1 hodina týdně 

Učební texty: Happy House 2, druhé vydání (New 
Edition), Učebnice angličtiny, OUP, Stella 
Maidment and Lorena Roberts 
Happy House 2, druhé vydání (New 
Edition), Pracovní sešit, OUP, Stella 
Maidment and Lorena Roberts 
Class Audio CDs – Happy House 2 
iTools – Happy House 2 
Oxford Learner´s Bookshelf 
 

 
 

 
  



2. ročník 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Revision: Happy House 1 
Happy House 2: Hello again! 

září  

- žák rozumí 
jednoduchým pokynům a 
otázkám běžným při 
výuce 
- žák se představí 
- žák se ptá na jméno, 
odpovídá 
- žák pozdraví a reaguje 
na pozdrav 
- opakuje správně 
foneticky slova 
- pojmenovává barvy 
- rozezná psanou formu 
slov 
- opíše slovo podle vzoru 
 

Slovní zásoba, 
příběhy a písničky 
– vocabulary, 
stories and songs 
(Happy House 1) 
 
Pozdravy – 
greetings: 
Hello! I´m … 
 
Představování se. 
 
Základní barvy – 
poslech, 
opakování. 

 
OSV/A, F, H 

 
 

 
 
 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
HV, VV, 
Dramatická 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Revision: Happy House 1 
Unit 1: Playroom safari 

říjen  

- žák rozumí 
jednoduchým pokynům a 
otázkám běžným při 
výuce 
- pojmenuje a velmi 
jednoduše popíše zvířata 
- zeptá se, co některá 
zvířata umí a na stejnou 
otázku odpoví 
- aktivně pojmenovává 
barvy 
- reaguje na otázku 
odpovědí Ano-Ne 
- reaguje na otázky 
týkající se barev  
- rozpozná a rozliší 
psanou formu slova 
- čte barvy 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 

Animals (a 
crocodile, a lion, 
a monkey, a 
snake, a tiger, a 
zebra) 
 
I can / can´t 
see… 
Can you see a 
(monkey)?  
Yes. / No. 
 
Barvy-aktivní 
slovní zásoba. 
 
Určování zvířat. 
 
Ano-Ne 
 
Cross-curricular 
links: 
Can (zebras) 
(run)? 
climb trees, fly 
 

 
MdV/F 

 
 
 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Zvířata 
HV, VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: School time listopad  

- žák pojmenuje a velmi 
jednoduše popíše běžné 
předměty kolem sebe 
- zazpívá společně 
jednoduchou píseň 
- užívá názvy základních 
barev při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- odpovídá na otázky 
týkající se počtu 
- zpaměti samostatně říká 
jednoduchou říkanku 
- odpovídá na otázky 
týkající se počtu 
- vytváří celou 
jednoduchou větu 
v rozsahu své aktivní 
slovní zásoby typu To je...  
- vyhledá správný psaný 
tvar slova 
- opisuje anglická slova 
podle vzoru 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 

School things (a 
book, a chair, a 
clock, a pen, a 
table, a teacher) 
 
This is my / your 
(friend). 
 
Colours (blue, 
green, orange, 
pink, red, yellow) 
 
A (blue) book.  
It´s a (red) clock. 
 
How many 
(cars)? 
 
Cross-curricular 
links: 
It´s (loud). 
quiet, fast, slow 
 
Tvorba věty. 
Tvorba otázky. 
Jednoduché 
říkanky. 

 
 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
M: obor čísel do 
10 
HV: běžné 
hudební 
nástroje, rytmus 
a hlasitost 
VV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: I´m hungry! 
Happy Christmas – A Christmas play 

prosinec  

- žák pojmenuje a velmi 
jednoduše popíše běžné 
předměty kolem sebe 
- sdělí, co rád jí a pije, co 
nemá rád, zeptá se na 
totéž a odpoví na otázku 
ano-ne 
- pojmenovává a sluchově 
rozlišuje slova 
z tematického okruhu 
Vánoce 
- žák zazpívá 
jednoduchou anglickou 
koledu 
- reaguje na základní 
pokyny učitele ve třídě 
- porovnává české a 
britské Vánoce 
- rozezná psanou formu 
nových slov 
- vyhledá a přiřadí 
správně psaný tvar slova 
- vytváří stručné vánoční 
přání 
 
A Christmas play 
 

Food (bread, 
cheese, fish, 
pasta, rice, 
yoghurt) 
 
Drinks (coffee, 
lemonade, milk, 
orange juice, tea, 
water) 
 
Do you like 
(cheese)?  
Yes. / No. 
 
I like (lemonade). 
I don´t like 
(coffee). 
 
Christmas 
Carols - Vánoční 
písně. 
Vánoce 
v anglicky 
mluvících 
zemích. 
 
a car, a doll, 
Father 
Christmas, 
reindeer 
 

 
 
VMS/A, B 
 

 
 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Vánoce 
HV, VV 
 
 
 
 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: I´m hungry 
Culture: My school 

leden  

- žák pojmenuje a 
sluchově rozliší názvy 
potravin a pití 
- sdělí, co rád jí a pije, co 
nemá rád, zeptá se na 
totéž a odpoví na otázku 
ano-ne 
- popíše jednoduchými 
větami, z čeho se 
získávají běžné potraviny 
- porozumí zadávaným 
pokynům ve třídě. 
- reaguje na otázku „Máš 
rád/a …?“ a odpovídá 
ano-ne 
- napíše jednoduchou 
větu podle vzoru 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 
- pojmenuje běžné školní 
pomůcky a jednoduchými 
větami popíše svou školu 

Drinks (coffee, 
lemonade, milk, 
orange juice, tea, 
water) 
 
Do you like 
(cheese)?  
Yes. / No. 
 
I like (lemonade). 
I don´t like 
(coffee). 
 
Cross-curricular 
links: 
From cows we 
get milk. From 
milk we get 
(yoghurt). 
 
butter, cakes, 
cereal, ice 
cream, wheat 
 
Culture:  
My school (a 
class, a 
classroom, an 
exercise book, a 
lunch box, a 
pencil-case, a 
school bag) 
 

 
 

 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: znalosti o 
původu potravin 
HV, VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Happy faces únor  

- žák pojmenuje části těla 
(obličej) a jednoduchými 
větami popíše 
v základních rysech svůj 
vzhled 
- rozlišuje a aktivně užívá 
přídavná jména – 
protiklady (malý - velký) 
- pojmenovává části těla 
- sluchově rozliší 
pojmenované části těla 
- rozumí spojení „Já 
mám…“ a aktivně jej 
využívá 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám, 
vhodně reaguje 
- rozpozná psanou formu 
nových slov, dokáže je 
opsat 
- uvede stručně činnost 
šesti smyslů pomocí 
smyslových orgánů 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 
 

Face (ear(s), 
eye(s), face, hair, 
mouth, nose) 
 
Adjectives - 
antonyms (big / 
small, black / 
blond, brown / 
red) 
 
I´ve got (big) 
(ears). I´ve got 
(brown) (hair). 
 
Cross-curricular 
links: 
I see with my 
eyes. I hear with 
my ears. I taste 
with my mouth. I 
smell with my 
nose. I touch with 
my hands. 
 

 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: části těla 
NS: vnímání 
pomocí smyslů 
HV, VV 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: My house 
Happy Easter – An Easter play 

březen  

- žák rozlišuje a aktivně 
užívá slova týkající se 
místností v domě 
- pojmenovává některé 
předměty v domě 
- užívá otázky „Je to …?“ 
a spojení „To je …“ 
- zeptá se na umístění 
běžných předmětů a na 
stejnou otázku odpoví 
- užívá názvy základních 
barev při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- užívá základní přídavná 
jména při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slov 
- opíše slova aktivní 
slovní zásoby 
 
An Easter play 
 

Rooms (a 
bathroom, a 
bedroom, a 
garden, a hall, a 
kitchen, a sitting 
room) 
 
Is it a 
(television)? 
I don´t know. 
 
Happy Easter (a 
baby, a chicken, 
a crocodile, a 
duck, an egg, a 
snake) 

 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: znalosti o 
běžných 
místnostech 
našich bytů a 
jejich funkcí 
HV, VV 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Happy Easter – An Easter play 
Unit 5: My house 
Culture: At home 

duben  

- žák využívá aktivní 
slovní zásoby 
z tematického okruhu 
Velikonoce 
- zeptá se na umístění 
běžných předmětů a na 
stejnou otázku odpoví 
- užívá názvy základních 
barev při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- užívá základní přídavná 
jména při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slov 
- opíše slova aktivní slovní 
zásoby 
- rozumí opačným slovům 
- vyhledá správný psaný 
tvar slova 
- přečte s porozuměním 
jednoduchý a krátký 
anglicky psaný text 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 
- vytváří stručné 
velikonoční přání 
 

An Easter play 
 
Where´s my 
sock? 
Is it in the (hall)? 
Is it on the 
(table)?  
It´s on / in … 
 
Cross-curricular 
links: 
It´s upstairs / 
downstairs. 
It´s on the left / 
the right. 
 
Culture: 
a castle, a pirate 
ship, a slide, a 
swing 
This bedroom is 
(yellow and 
blue). 
There´s a (doll) 
on the (bed). 
 

 
MkV/A, B, C 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: znalosti o 
běžných 
místnostech 
našich bytů a 
jejich funkcí 
HV, VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma 
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Summer time květen  

- žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám 
běžným při výuce 
- užívá názvy základních 
barev při jednoduchém 
popisu osob či věcí 
- pojmenovává základní 
části oblečení 
- sdělí jednoduchou větou, 
co má právě na sobě a 
zeptá se na totéž 
- opakuje jednoduché věty 
- rozumí slovům týkajícím 
se oblékání, reaguje na 
pokyny týkající se 
oblékání 
- přiřadí psanou formu 
slova k mluvené 
- charakterizuje velmi 
stručně aktuální stav 
počasí 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 
 

Clothes (a dress, 
sandals, shorts, 
a sunhat, a T-
shirt, trainers) 
 
I´m wearing (a T-
shirt).  
What are you 
wearing? 
 
Take off your 
(hat).  
Stand up! / Sit 
down! 
 
Are you wearing 
(a T-shirt)? 
 
Cross-curricular 
links: 
It´s sunny / rainy 
/ snowy / windy. 
 

 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: oblékání; 
nejběžnější typy 
počasí 
HV, VV 
 
 
 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 7: Playtime 
Revision: Units 1-7 

červen  

- žák pojmenovává 
předměty používané 
k vykonávání sportů 
- uvede, jakou sportovní 
činnost právě dělá 
- opíše slovo či 
jednoduchou větu 
- přečte foneticky správně 
slova aktivní slovní 
zásoby 
- rozumí a správně 
reaguje na základní 
pokyny v učebnici nebo 
při výuce, běžných 
činnostech a při hrách 
- odpovídá na jednoduché 
otázky ano-ne i 
v ucelených větách 
- vytváří vlastní knížku 
s příběhem, prezentuje 
vlastní práci 
- opakování učiva 
z probraných Units 1-7 
 

Things for sport 
(a ball, a bike, a 
boat, a scooter, a 
skipping rope, a 
trampoline) 
 
Activities 
(hopping, 
jumping, playing, 
riding a bike, 
running, skipping) 
 
I´m (swimming). 
 
Cross-curricular 
links: 
I´m pushing / 
pulling. 

 
 

OVO: 1,2,3,4,5 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
TV: pohybové 
činnosti běžně 
prováděné při 
hrách a sportu 
HV, VV, 
Dramatická 
výchova 
 
 
 
 

 
 
 


