
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 1. období 

Ročník: 3. ročník   

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

Učební texty: Happy Street 1, třetí vydání (3rd Edition), 
Učebnice angličtiny, OUP, Stella Maidment 
and Lorena Roberts 
Happy Street 1, třetí vydání (3rd Edition), 
Pracovní sešit, OUP, Stella Maidment and 
Lorena Roberts 
Class Audio CDs – Happy Street 1 
iTools – Happy Street 1 
Oxford Learner´s Bookshelf 
 

 
 
  



3. ročník – nejaz. 
  

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Revision: Happy House 2  
Unit 1: Welcome to Happy Street! 

září  

Žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám běžným 
při výuce; 
 - pozná hlavní postavy z 
učebnice Happy Street; 
 - sestaví krátké věty a 
představí jimi sebe a ostatní; 
 - naučí se dvě písničky, 
přečte příběh a porozumí 
obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu; 
 - naučí se přirozeně 
používat anglické pozdravy v 
příslušných situacích; 
 - pozdraví a představí se, 
používá jednoduché 
zdvořilostní fráze a otázky 
při setkání a představování, 
rozloučí se; 
 - zeptá se druhého na 
jméno a na stejnou otázku 
odpovídá; 
 - pojmenuje a označí 
základními barvami běžné 
předměty ve svém okolí (ve 
škole, doma); 
 - počítá do od 1 do 10; 
 - účastní se her a činností. 
 

Revision (Happy 
House 2) – 
vocabulary, 
alphabet, stories, 
songs 
 
Pozdravy: 
Hello! Who´s this? 
What´s your 
name? I´m (Jack). 
How are you? - 
Fine, thanks. 
Goodbye! Bye. 
See you 
tomorrow. 
 
Numbers 1 – 10. 
 
Colours 
 
 

 
OSV/A,F,G,H,CH 
 
 

 
 
 
 

OVO:1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
M: Sčítání a 
odčítání 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: Welcome to Happy Street! 
Unit 2: At school 

říjen  

Žák pojmenuje a označí 
barvami běžné předměty ve 
škole a školní potřeby, zeptá 
se na školní potřeby a okolní 
předměty; 
 - pozná školní pomůcky, 
barvy, čísla a některé 
hudební nástroje; 
 - zdvořile požádá a 
poděkuje v angličtině; 
 - vyjmenuje anglickou 
abecedu, dokáže hláskovat 
své jméno; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing) a píše slova a 
krátké texty na základě 
textové a vizuální předlohy; 
- tvoří jednoduché otázky 
začínající na "wh" a 
odpovídá na ně; 
- naučí se dvě rytmické 
říkanky, přečte dva krátké 
příběhy a porozumí jim; 
- rozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- napíše jednoduchý e-mail; 
- dozví se, kde se ve světě 
mluví anglicky a jak vypadá 
hodina HV v anglické škole; 
- účastní se her a činností. 
 
 
 

Pupil´s things - 
základní školní 
potřeby (a book, a 
pen, a pencil, a 
pencil-case, a 
rubber, a ruler) 
 
Colours – barvy 
(black, blue, 
brown, green, 
orange, pink, 
purple, red, white, 
yellow) 
 
What colour is the 
(book)? 
 
What´s this? / It´s 
a (blue pen). 
 
Žádosti, 
poděkování: 
please, thank you 
 

 
MkV/C,D 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: anglicky 
hovořící země 
ve světě 
HV 

 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: At Happy House 
Halloween 

listopad  

Žák pojmenuje běžné 
hračky, hry a předměty, 
označí je barvou; 
 - odhaduje a ověří 
správnost svého 
předpokladu; 
 - používá krátké odpovědi; 
 - zjišťuje osobní údaje – 
jméno, věk, oblíbené barvy a 
předměty, číslo; 
 - zadává a plní příkazy a 
pokyny běžné při výuce, 
sportu, tanci; 
 - seznámí se s příslušnými 
reáliemi a pojmy; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- pozná hračky a popíše je 
jednoduchými větami; 
- naučí se písničku a 
rytmickou říkanku; 
- přečte s porozuměním 
krátké příběhy, porozumí 
krátkým poslechům; 
- pojmenuje recyklovatelné 
materiály; 
- napíše jednoduchý e-mail; 
- poučí se o některých 
anglických deskových 
hrách; 
- účastní se her a činností. 
 

Toys - hračky (a 
car, a dinosaur, a 
doll, a lorry, a 
robot, a train) 
 
Is it a (car)? / Yes, 
it is. / No, it isn´t. 
It isn´t a (robot). 
 
Commands - 
pokyny (Hands 
up! / down!; Stand 
up! / Sit down!; 
Turn around!; 
Touch your head!) 
 
My favourite toy is 
a (doll). 
 
Extra topic: 
Halloween 
 

 
VMS/A,B,C 
EV/D 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6  
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Recyklace, 
recyklovatelné 
materiály 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: At the shop 
Christmas 

prosinec  

Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
- pozná slovní zásobu z 
okruhu jídlo, ptá se na 
oblíbené jídlo a na otázky 
odpovídá; 
- naučí se dvě říkanky, čte 
krátké příběhy a rozumí jim, 
porozumí krátkým 
poslechům; 
- řekne si v obchodě o 
běžné ovoce a jídlo; 
- sdělí, jaké ovoce má rád a 
zeptá se na totéž kamaráda; 
- seznámí se s příslušnými 
reáliemi a pojmy; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- pozná britskou měnu; 
- napíše jednoduchý e-mail; 
- dozví se, v jakém čase 
obvykle Britové jedí; 
- účastní se her a činností. 
 
 

Barvy 
Čísla 
Odpovědi na otázky 
 
Food - jídlo (an 
apple, a banana, a 
cake, an ice cream, 
an orange, a pear) 
 
Shopping - 
nakupování: Can I 
have (ten bananas), 
please? 
How many …? 
 
Do you like 
(apples)? Yes. / No.  
I like (pears). /  
I don´t like 
(oranges). 
 
Extra topic: 
Christmas 
 
Cross-curricular 
links: Using money 
 

 
MkV/A,C,D 
 

 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Finance, 
britská měna, 
britské mince a 
bankovky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: At the shop 
Unit 5: At the park 

leden  

Žák zopakuje a dokáže 
použít dříve získané 
poznatky; 
 - používá běžné fráze při 
nakupování; 
 - mluví o svých oblíbených 
věcech, zeptá se kamaráda; 
 - označí běžné předměty 
používané ve volném čase a 
ke sportu; 
 - sdělí, které běžné 
sportovní předměty vlastní a 
zeptá se na totéž kamaráda; 
 - používá základní barvy 
 - pojmenuje základní části 
těla a plní jednoduché úkoly; 
 - používá číslovky 1-20; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- pozná barvy, čísla a 
hračky určené pro hru 
venku; 
- tvoří otázky a sdělení o 
vlastnictví hraček; 
- naučí se písničku a 
rytmickou říkanku; přečte 
krátké příběhy a rozumí jim; 
- porozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- tvoří otázky a sdělení o 
bezpečnosti na silnici; 
- napíše jednoduchý e-mail; 
- poučí se o oblíbených 
zálibách britských dětí; 
- účastní se her a činností. 
 

Shopping – 
nakupování: 
Can I have (ten 
bananas), please? 
How many …? 
 
Things – věci (a 
ball, a bike, a 
boat, a kite, a 
plane, a 
skateboard) 
 
Have you got a 
(ball)? 
Yes, I have. /  
No, I haven´t. 
 
I´ve got (a bike). / 
I haven´t  got (a 
kite). 
 
Numbers 11-20 
 
Cross-curricular 
links: Road safety 
 

 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
VKZ: 
Bezpečnost 
silničního 
provozu 
VKZ: Zdravý 
životní styl 

 
 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: At the park 
Unit 6: Greg´s flat 

únor  

Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
- pojmenuje kusy nábytku; 
- zeptá se na umístění 
běžných předmětů 
v místnosti a na stejnou 
otázku odpoví; 
- používá základní 
předložky místa (v, na, 
pod); 
- získává určité informace 
z četby, rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- pozná slovní zásobu z 
okruhu nábytek a místnosti; 
- používá věty s there is/are; 
- naučí se dvě písničky, 
přečte krátké příběhy a 
porozumí jim, porozumí 
krátkým poslechům; 
- dozví se o historickém 
vývoji bydlení a nábytku; 
- sestaví jednoduchý e-mail; 
- účastní se her a činností. 
 
 
 

Furniture - 
nábytek (a bed, a 
bookcase, a chair, 
a cupboard, a 
table, a wardrobe) 
 
Prepositions - 
předložky: in, on, 
under 
 
Rooms – 
místnosti 
(bathroom, 
bedroom, kitchen, 
sitting room) 
 
Where´s the 
(book)?  
Is it (in / on / 
under) the 
wardrobe? 
 
There´s a book (in 
/ on / under) the 
bed. 
 
It´s in the 
(bedroom). / It 
isn´t in the 
(kitchen). 
 
Cross-curricular 
links: Homes 
through history 
 

 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
NS: Domov 
v historii, 
historické 
předměty 

 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 7: In the street 
Easter 

březen  

Žák popisuje člověka, jaký 
je, co má a nemá; 
 - pozná osoby a přídavná 
jména používaná při popisu; 
 - pojmenuje základní části 
oblečení a používá barvy; 
 - vyjádří, co má a nemá rád, 
zeptá se druhého; 
 - popíše v základních 
rysech blízké osoby; 
 - sdělí jednoduchou větou, 
co má právě na sobě; 
- označí oblečení dle 
velikosti, označí věci a 
osoby dle rozměru a stáří; 
- pojmenuje části lidského 
těla, utvoří věty popisující 
vzhled člověka; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- přiřadí mluvenou a psanou 
podobu téhož slova či 
slovního spojení; 
- naučí se dvě písničky, čte 
krátké příběhy a rozumí jim; 
- rozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- sestaví jednoduchý e-mail; 
- rozpozná některé 
umělecké styly; 
- účastní se her a činností. 
 

People and 
animals – lidé a 
zvířata (a baby, a 
boy, a girl, a man, 
a woman, a dog) 
 
Adjectives – 
přídavná jména 
(long, short, 
blond, black, 
brown, fat, thin, 
tall, short, young, 
old) 
 
Describing people 
– popis lidí:  
He´s / She´s got 
(short, black) hair. 
He´s / She´s 
(young). 
 
Extra topic:  
Easter 
 
Cross-curricular 
links: Looking at 
art 
 

 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
VV: Umělecká 
díla, výtvarná 
díla a jejich 
autoři 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 7: In the street 
Unit 8: In the playground 
Easter 

duben  

Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
 - popisuje oblečení a zeptá 
se na majitele konkrétního 
oblečení (přivlastňuje – 
possessive ´s); 
 - popisuje obrázek; 
 - pojmenuje další zvířata; 
 - získává určité informace 
z poslechu; 
 - využívá dřívějších znalostí 
k roztřídění informací; 
 - seznámí se s příslušnými 
reáliemi a pojmy; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu (Reading into 
writing), píše slova a krátké 
věty na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- přiřadí mluvenou a psanou 
podobu téhož slova či 
slovního spojení; 
- pozná oblečení a členy 
rodiny, dokáže popsat něčí 
vzhled a tvoří otázky o 
mírách + odpovídá; 
- naučí se dvě písničky, čte 
krátké příběhy a rozumí jim, 
porozumí krátkým 
poslechovým textům; 
- vytvoří jednoduchý e-mail; 
- účastní se her a činností. 
 

Clothes - oblečení 
(a jumper, a shoe, 
a skirt, a sock, 
trousers, a T-shirt) 
 
Whose (jumper) is 
this? / It´s 
(Polly´s). 
 
This jumper is too 
(big / small). 
 
I´m wearing (a red 
skirt). 
 
Commands – 
pokyny  
 
There is… 
There are… 
 
Extra topic: 
Easter 
 
Cross-curricular 
links: Estimating 
and measuring 
 

 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
M: Odhad 
rozměru a jeho 
měření 
 
Project:  
An Easter card 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Unit 8: In the playground květen  

Žák využívá a opakuje dříve 
získané poznatky; 
- popisuje, kde jsou různé 
předměty; 
- používá krátké otázky a 
odpovědi; 
- zeptá se na počet;  
- popíše své oblečení; 
- popíše svou rodinu; 
- porozumí příběhu a 
předvede ho; 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám 
běžným při výuce; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
mluveného textu; 
- vytváří jednoduché otázky 
a dokáže vhodně reagovat; 
- účastní se her a činností. 
 

Things – názvy 
předmětů 
Toys – hračky  
 
There is… 
There are… 
 
Is there…? 
Yes, there is. / 
No, there isn´t. 
 
Are there…? 
Yes, there are. / 
No, there aren´t. 
 
How many …? 
 
 

 
 

OVO: 
1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
HV, VV, TV 
Dramatická 
výchova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující 
učivo [ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma / 
okruh 

 
Odkazy 

Review: Units 1-8 
Festivals 

červen  

Žák zopakuje a dokáže 
využít dříve získané 
poznatky; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
mluveného textu; 
- používá jednoduché 
zdvořilostní fráze; 
- pojmenuje běžné 
předměty ve svém okolí 
- rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu; 
- přiřadí mluvenou a 
psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení; 
- píše slova a krátké věty 
na základě textové a 
vizuální předlohy; 
- používá slovní zásobu a 
gramatické jevy probrané 
v lekcích 1-8; 
- dokáže napsat 
jednoduchý e-mail; 
- rozumí jednoduchým 
pokynům používaným při 
práci ve skupině. 
 

Hrové aktivity 
shrnující 
probrané učivo 
 

 
 
 
 

OVO: 1,2,3,4,5,6 
 
1.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
HV, VV, TV, NS, 
Dramatická 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


