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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S NÁZVEM „Škola pro děti I.“ 

Dodatek č. 3: Anglický jazyk – 1. stupeň, 2.,4.,5. ročník 

Číslo jednací:  

  2022/670/Neu            A5 

Koordinátorka: Mgr. Šárka Neumannová 

Školská rada projednala dne: 22.6.2022 

Pedagogická rada projednala dne: 21.6.2022 

Dodatek č.3 nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022 

Dodatek č.3 nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 

Změny v ŠVP budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
 

V souladu se školským zákonem, souvisejícími právními předpisy a s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Dodatek č. 3: 
Anglický jazyk – 2.,4.,5. ročník. Dodatek č. 3 upravuje obsah učiva v anglickém jazyce ve 2.,4.,5. ročníku. 
Dodatek č. 3 ŠVP ,,Škola pro děti I‘‘ upravuje kapitoly 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň, 2.,4.,5. ročník. 
V Karlových Varech dne 22.6.2022 ………………………………………………………. 

Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Anglický jazyk 

Ročník: 2. 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, 

a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 

se v průběhu výuky setkal 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 

předlohy 

 
- základní výslovnostní návyky a vztah 
mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

OSV - 2.1 Poznávání 

lidí 

 

- pozdravy, představení se 
- čísla 

Český jazyk 

Matematika 

Prvouka 

- základní slovní zásoba v komunikačních 
situacích probíraných tematických 
okruhů: škola, hračky, domov, zvířata, 
příroda, činnosti běžného života, 
kalendářní rok, reálie, části těla, počasí 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Anglický jazyk 

Ročník: 4. 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

žák 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 

je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální oporu 

- vyplní osobní údaje do formuláře 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 

života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 
- základní výslovnostní návyky 
- pozdravy, představení se 
- barvy, čísla 
- jednoduchý popis svého okolí a činností 

 

- základní gramatické struktury a typy 
vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného 
repertoáru 

 

- rozvíjení základní slovní zásoby v 
komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 

 
- základní slovní zásoba týkající se 
tematických okruhů: činnosti běžného 
života, volný čas, sport, kalendářní  rok,  
jídlo, jídlo, škola, oblečení, povolání, 
reálie 

EGS - 2 Objevujeme 

Evropu a svět 

Přírodověda 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 

 

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje 
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk 
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu) 
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Anglický jazyk 

Ročník: 5. 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

žák 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 

je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální oporu 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 

který se vztahuje k osvojovaným tématům 

- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

 
- pozdravy, představení se, čísla 
- popis činností, lidí a okolí 

 
- základní gramatické struktury a typy 
vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného 
repertoáru 

 

- rozvíjení základní slovní zásoby v 
komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 

 

- základní slovní zásoba týkající se 
tematických okruhů: činnosti běžného 
života, volný čas, zvířata, sport, 
prázdniny, země, nakupování, reálie 

MKV - 4 

Multikulturalita 

 
Přírodověda 
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Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

slovních spojení   o   sobě,   rodině,   činnostech   a    

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 

života 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
žák 

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na 
jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu) 
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 
oporu) 

- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 
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