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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 2. období 

Ročník: 5. ročník - rozšířená výuka jazyků 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

Učební texty: Project 1, čtvrté vydání (fourth edition), 
Student´s Book (učebnice), OUP, Tom 
Hutchinson 
Project 1, čtvrté vydání (fourth edition), 
Workbook with Online Practice (pracovní 
sešit), OUP, Tom Hutchinson 
Project 1, Class CDs 
Project 1, iTools 
Oxford Learner´s Bookshelf 
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5. ročník - RVJ 

 
 

 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: 1A - Introduction září  

Žák rozumí jednoduchým 
pokynům učitele při hodině, 
které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou 
výslovností; 
- ve velmi krátkých a 
pomalu vedených 
rozhovorech použije 
základní zdvořilostní obraty 
(pozdrav, rozloučení); 
- představí se, vyhláskuje 
své jméno a uvede, odkud 
pochází a kolik je mu let; 
- zeptá se, kdo je kdo, 
pojmenuje předměty okolo 
sebe a popíše jejich 
umístění; 
- porozumí, odkud lidé 
pocházejí; 
- počítá v rozsahu 0–100 a 
těmto běžným číselným 
údajům rozumí; 
- sdělí své telefonní číslo a 
umí se zeptat na telefonní 
čísla druhých; 
- rozliší číslovky v poslechu; 
- umí říct, která je jeho 
nejoblíbenější barva; 
- jednoduše popíše, co je na 
obrázku; 
- rozumí instrukcím běžným 
ve výuce; 
- zeptá se na význam slov. 
 
 
 

Pravidla 
komunikace  
v běžných 
každodenních 
situacích – 
pozdravy; 
představování. 
 
Sloveso BÝT 
 
Číslovky 1 – 100. 
 
Vazba There is… / 
There are…  
 
Indefinite article – 
neurčitý člen a/an 
 
Prepositions - 
předložky 
IN/UNDER/ON 
 
Plurals – množné 
číslo podstatných 
jmen 
 
Imperatives – 
rozkazovací 
způsob 
 
The alphabet – 
abeceda 
 
1/A – Hello! 
 

 
OSV/A,F,G,H,CH 
VMS/A,B 
MkV/A 
MdV/A,C,F 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
slohová 
výchova, 
jazyková 
výchova, 
literární výchova 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 1: Introduction říjen  

Žák umí klást otázky o 
druhu a vzhledu věcí a 
odpovídat na ně, rozumí 
slovům a slovním spojením 
týkajícím se předmětů 
běžného života (jsou-li 
pronášené pomalu, zřetelně 
a má-li k dispozici vizuální 
podporu); 
- umí vytvořit jednoduché 
pokyny týkající se školního 
prostředí a reagovat na ně; 
- rozpozná pokyny týkající 
se školního prostředí; 
- ptá se na názvy věcí;  
- říká, co komu patří; 
- říká, kde jsou věci 
umístěny; 
- užívá podstatná jména v 
množném čísle;  
- v krátkém jednoduchém 
textu vyhledá konkrétní 
informace, rozumí významu 
známých slov, slovních 
spojení a jednoduchých vět; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve 
kterém představí sebe nebo 
spolužáka; 
- vyplní osobní údaje do 
formuláře. 
 
Culture: Names 
 
Across the Curriculum: 
Maths: sums 
 
Halloween 
 

The alphabet - 
abeceda 
 
Plurals - množné 
číslo podstatných 
jmen 
 
TO BE – sloveso 
BÝT 
 
Personal 
pronouns – 
osobní zájmena 
 
School subjects – 
předměty ve škole 
 
Position of things 
– umístění 
předmětů 
 
1/B In the 
classroom (a/an, 
imperatives, 
classroom 
instructions) 
 
1/C Numbers (0 -
100, plurals) 
 
1/D How do you 
spell that? (the 
alphabet, there 
is/are, plurals) 
 
Revision 1, Unit 1 
Test 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Čj: kom. a sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
M: čísla a 
početní operace 
 
 
 
Project: 
My life 
 
Song: 
There were ten 
in the bed 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo [ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové 
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 2: Friends and family listopad  

Žák porozumí 
jednoduchým pokynům a 
krátkým otázkám učitele a 
spolužáka; 
- hovoří o tom, kde se lidé 
nacházejí, zeptá se na 
základní údaje třetí osoby; 
- pojmenuje dny v týdnu; 
- přivlastní osobám běžné 
předměty; 
- tvoří otázky na umístění; 
- rozumí tématu krátkého 
kresleného příběhu a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí jednoduché 
konverzaci o ostatních 
lidech; 
- rozumí textu na krátkém 
vzkazu a umí ho sám 
napsat, napíše krátký 
jednoduchý vzkaz do 
rozhlasového pořadu; 
- vede jednoduchou 
konverzaci o ostatních 
lidech; 
- rozumí hlavním údajům v 
konverzaci o rodině; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v telefonní 
konverzaci. 
 
Culture: What´s your 
address? 
 
Across the Curriculum: 
Geography: The world 
 

Základní gramatické 
struktury a typy vět 
 
Word order – 
slovosled 
 
2/A Where are you 
from? (to be – long 
and short forms, 
affirmative, negative) 
 
2/B My family 
(possessive 
adjectives: my, your, 
his, her, its, our, their; 
possessive ´s) 
 
2/C Mickey, Millie 
and Mut (to be – 
guestions, short 
answers, Yes/No 
questions) 
 
2/D What day is it 
today? (the days of 
the week, months, 
Wh- questions) 
 
Revision 2, Unit 2 
Test 

 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Čj: sloh., jazyk. a 
literární výchova 
Čls: Evropa a svět 
 
 
 
 
 
 
 
Project: 
My family 
 
Song:  
My Bonnie 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: My world 
Christmas 

prosinec  

Žák porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám 
učitele a spolužáka, které 
souvisí s předměty osobní 
potřeby, domácími 
mazlíčky a vyučovacími 
předměty, chápe pokyny; 
- v poslechovém textu 
zachytí s vizuální a 
zvukovou oporou 
konkrétní informace; 
- v krátkém rozhovoru 
řekne, jaké předměty 
vlastní, jaké má domácí 
mazlíčky a zeptá se na 
totéž; 
- pojmenuje předměty 
osobní potřeby, barvy, 
domácí mazlíčky a 
vyučovací předměty; 
- se zeptá na rozvrh a 
oblíbené vyučovací 
předměty kamaráda; 
- s vizuální oporou 
vyjmenuje rozdíly mezi 
obrázky; 
- rozumí tématu krátkého 
textu z běžného života (o 
škole, předmětech,…) a 
v textu vyhledá konkrétní 
informace; 
- napíše jednoduchý 
krátký text, kde uvede 
vlastnictví nebo popíše 
rozdíly mezi dvěma 
obrázky; 
- čte se správnou 
výslovností. 
 
Extra topic: Christmas 
 

Plurals – množné 
číslo podstatných 
jmen 
 
Verb „to have got“ 
– sloveso „mít“ 
v oznamovací 
větě 
 
3/A I´ve got a 
computer (to 
have got – 
affirmative and 
negative) 
 
3/B Mut´s 
present 
(adjectives) 
 
3/C Have you got 
a pet? (to have 
got – questions 
and short 
answers) 
 
 

 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJ: sloh., jaz. a 
literární výchova 
Přírodopis: člověk 
a příroda 
 
 
 
Project: 
A Christmas card 
 
 
 
Song: 
Christmas carols 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové 
rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: 3D – My school 
Unit 4: Time 

leden  

Žák rozumí slovům a 
spojením týkajícím se 
časových údajů a 
každodenních činností; 
- porozumí otázkám na 
denní režim a 
volnočasové aktivity; 
- v poslechovém textu 
vyhledá konkrétní 
informace; 
- rozumí krátkému 
příběhu; 
- zeptá se na čas a 
časové údaje, na 
podobné otázky odpoví 
(sdělí, co každý den 
dělá nebo nedělá, co 
má a nemá rád); 
- zapojí se do 
rozhovorů, porovná 
své zájmy se zájmy 
spolužáka; 
- napíše krátký text (s 
použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět), 
krátký pozdrav, dotaz 
či vzkaz a vyplní 
osobní údaje do 
formuláře; 
- napíše svůj rozvrh 
hodin; 
- rozumí poslechu 
ohledně rozvrhu. 
 

Present Simple 
Tense – přítomný čas 
prostý 
 
3/D My school 
(school subjects) 
 
Culture: Schools in 
England and Wales 
 
Across the 
Curriculum: 
Science: We are 
animals, too (parts of 
the body) 
 
Revision 3, Unit 3 
Test 
 
4/A What´s the time, 
please? (telling the 
time, prepositions of 
time) 

 

 
 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJ: přízvuk 
HV: rytmus 
 
 
 
Project: 
My school 
 
 
 
Song: 
My favourite day 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Time únor  

Žák podá časové 
informace; 
- píše texty o tom, co 
se kdy odehrává; 
- rozumí poslechu 
s časovými údaji o 
každodenní činnosti; 
- ptá se na každodenní 
činnosti, hovoří o nich; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu 
s obrázky; 
- s vizuální oporou 
rozumí krátkému 
příběhu, který souvisí 
s volnočasovými 
aktivitami; 
- se zeptá spolužáka, 
kdy vykonává určitou 
činnost a na podobné 
otázky odpoví; 
- se zapojí do 
jednoduchých a 
pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých 
sdělí konkrétní 
informace o sobě a 
dalších osobách a 
jejich běžných 
činnostech a zájmech; 
- v krátkém a 
jednoduchém textu 
vyhledá konkrétní 
informace, rozumí 
tématu textu; 
- napíše krátký a 
jednoduchý text, ve 
kterém popíše svůj či 
cizí denní režim, uvede 
zájmy a volnočasové 
aktivity. 
 

Časové údaje, 
předložky, dny 
v týdnu.  
 
Present Simple 
Tense – přítomný 
čas prostý 
v oznamovací větě 
a v otázce 
 
Denní režim, 
volnočasové 
aktivity, sporty, 
hudební nástroje 
 
4/B My day 
(present simple- 
affirmative, 
negative) 
 
4/C Free time 
(present simple – 
endings, negative) 
 
4/D Mickey, Millie 
and Mut (present 
simple questions 
and short answers, 
wh- questions) 
 

 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., jazyk. a 
literární výchova 
HV: hudební 
nástroje (rozdělení) 
 
 
 
Project: 
Free time 
 
 
 
Song: Digital 
Charlie 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Time 
Unit 5: Places 

březen  

Žák používá s jistotou 
dříve osvojené 
vědomosti; 
- rozumí jednoduchým 
informacím 
v kresleném příběhu a 
v krátkém textu umí 
vyhledat konkrétní 
informace; 
- mluví o svém volném 
čase, ptá se a 
odpovídá; 
- píše o tom, co kdo 
dělá; 
- hovoří o tom, co kdo 
má a nemá rád; o 
běžných denních 
činnostech; 
- rozumí informacím 
v jednoduché 
konverzaci; 
- mluví o tom, co se 
kdy děje, o 
pravidelných 
volnočasových 
aktivitách; 
- pojmenuje běžně 
vykonávané sporty a 
volnočasové aktivity; 
- dokáže posoudit, 
který hudební nástroj 
hraje, zařadit jej; 
- dokáže popsat 
místnost či dům, řekne, 
kde se co nachází. 
 
Extra topic: Easter 
 

Culture: Sport 
 
Across the 
Curriculum: 
Music: Musical 
instruments 
 
Revision 4, Unit 4 
Test 
 
House - místnosti a 
nábytek v domě 
 
5/A My room 
(prepositions of 
place, furniture) 
 
5/B Our house 
(there is / there are, 
parts of a house) 
 
Rozkazovací 
způsob pro 1. os. 
mn. č. 
 

 
EV/A 
 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., jazyk. a 
literární výchova 
Čls: domov, obec 
(město) 
D: člověk a 
společnost 
 
 
 
Project: Easter 
card 
 
Song: 
Digital Charlie 
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Dílčí výstupy 
Učivo 
Rozšiřující učivo [ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové téma  
/ okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Places duben  

Žák hovoří o tom, co 
kdo může dělat nebo 
umí dělat; 
- rozumí 
jednoduchému textu o 
uspořádání domu; 
- rozumí, kde se co ve 
městě nachází; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky; 
- umí se zeptat a 
odpovědět na dotazy o 
schopnostech; 
- jednoduše popíše 
místnost a zeptá se na 
umístění předmětů; 
- popíše polohu 
vybraných míst a 
budov ve městě; 
- rozumí informacím v 
jednoduché 
konverzaci, dokáže 
popsat jednoduše, co 
je na obrázku; 
- dokáže si objednat 
jídlo v restauraci. 
 
 
Extra topic: Easter 
 

Volný čas a záliby; 
základní gramatické 
struktury 
 
Domov; základní 
gramatické struktury 
 
5/C Our town (there is 
– questions and short 
answers) 
 
5/D Mickey, Millie and 
Mut (can, can´t; 
questions and short 
answers) 
 
Culture: 
An English town 
 
Across the 
Curriculum: 
History: towns and 
cities 
 
Revision 5, Unit 5 Test   
 

 OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
Čls: domov, 
obec (město), 
bydlení ve Velké 
Británii 
 
 
 
Project: My 
town 
 
 
 
Song: Our town 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: People květen  

Žák umí popsat osoby, 
rozumí slovům a slovním 
spojením, které se týkají 
popisu osoby, jejího vzhledu 
a oblečení; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky, porozumí 
krátkému a jednoduchému 
poslechovému textu, popisu 
aktuální činnosti osob; 
- hovoří o tom, co kdo dělá; 
- rozumí jednoduché 
konverzaci; 
- dokáže popsat člověka, 
rodinu, aktuální činnost 
- používá přídavná jména 
popisující vzhled a oblečení; 
- odhaduje pokračování 
čteného textu na základě 
nabízených obrázků; 
- rozvíjí svou slovní zásobu 
a umí vhodně reagovat; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký popis osoby, 
její vzhled a oblečení. 
 

In a shop. 
 
have got and be 
for describing 
people (popis 
osoby) 
 
Přítomný čas 
průběhový 
(present 
continuous) 
  
 
6/A My friends 
(have got v. be) 
 
Describing people 
(be+adjective, 
have/has got + 
adjective + noun) 
 
6/B Saturday 
morning (present 
continuous - 
affirmative, 
negative) 
 
6/C Are we going 
to the shops? 
(present 
continuous - 
questions and 
short answers) 
 

 

 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
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Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: People 
Revision U1-U6 

červen  

Žák hovoří o zvycích, 
obvyklých činnostech a tom, 
co právě dělá; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky; 
- rozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám 
učitele a spolužáka, které 
souvisí s popisem vzhledu 
osob, jejich oblečení a jejich 
aktuálních a běžných 
každodenních činností; 
- sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající se jeho 
aktuální činnosti a 
každodenních aktivit; 
- odpoví na jednoduché 
otázky, zapojí se do 
jednoduchých a pomalu 
vedených rozhovorů; 
- za použití vizuální opory 
rozumí hlavnímu tématu 
krátké povídky a vyhledá v 
ní specifické informace; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět 
napíše krátký text, ve 
kterém představí členy své 
rodiny, spolužáky a 
kamarády, uvede, co dělají 
nyní a co dělají pravidelně;  
- sestaví jednoduchý 
rozhovor o nákupu v 
obchodě; 
- hovoří o tom, kolik co stojí; 
- opakuje si probrané učivo 
a upevňuje dříve získané 
znalosti a dovednosti. 
 

Nákupy, oblečení; 
základní 
gramatické 
struktury.  
 
Základní vztahy 
(kolik). 
 
Přítomný čas 
prostý a 
průběhový. 
 
6/D Clothes (How 
much is / are …?) 
 
Culture: 
People 
 
Across the 
Curriculum: 
Art: describing 
people 
 
Revision 6, Unit 6 
Test    
 
Revision Units 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVO: 
7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 
 
7.p 
8.p 
10.p 
11.p 
12.p 
14.p 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: sloh., 
jazyk. a literární 
výchova 
VV: umění a 
kultura 
 
 
Project: People 
 
 
Song: Red 
pyjamas 
 
 
 
 

 
 


