
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA  -  JAZYK A JAZYKOVÁ 

KOMUNIKACE 
 

Domácí příprava vychází z koncepce domácí přípravy žáků vydané vedením školy a je 
nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a navazuje na vzdělávání ve škole a 
zároveň poskytuje zpětnou vazbu pedagogům. 
Zahrnuje cíle domácí přípravy, různé formy, frekvenci samostatné práce a spolupráci s rodiči. 

 

 

 

ANGLICKÝ   JAZYK     3. ročník 

 
ZÁŘÍ -  učebnice str. 2 – 7,  pracovní sešit str. 2 -6  

učivo – pozdravy, čísla 1-10, zdvořilostní fráze 

ŘÍJEN  - učebnice str.8 - 15 , pracovní sešit str. 7 - 17 

učivo –  školní potřeby, barvy, spojení přídavného jména s podstatným 

LISTOPAD, PROSINEC -  učebnice str.16 – 23  , pracovní sešit str. 18 - 28 

učivo –  hračky, části lidského těla, člen neurčitý 

PROSINEC, LEDEN  - učebnice str. 24 – 31 , pracovní sešit str. 29 – 39  

učivo – jídlo, ovoce, sloveso LIKE, pravidlené tvoření množného čísla podstatných jmen 

ÚNOR, BŘEZEN – učebnice str. 32 - 39, pracovní sešit str. 40 – 50  

učivo – sportovní potřeby, číslovky 11-20, sloveso HAVE GOT 

BŘEZEN, DUBEN  - učebnice str.  40 – 47, pracovní sešit str.  51 – 61  

učivo –  místnosti v domě, nábytek, domácí zvířecí mazlíčkové, předložky V,NAD,POD 

DUBEN, KVĚTEN  - učebnice str. 48 – 55, pracovní sešit str. 62 -72  

učivo – lidi, popis a charakteristika osob, sloveso HAS GOT 

KVĚTEN, ČERVEN – učebnice str. 56 – 63 , pracovní sešit str.  73 - 83 

učivo – oblečení, rodina, přivlastňovací pád (´s)  

 

 

učebnice –  HAPPY STREET 1, Class book, Oxford  

pracovní sešit  –  HAPPY STREET 1, Activity Book, Oxford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ   JAZYK     4. ročník 

 
ZÁŘÍ -  učebnice str.2 - 11 , pracovní sešit str. 4 - 11 

učivo – čísla do 100 

 

ŘÍJEN, LISTOPAD   - učebnice str. 12 -23  , pracovní sešit str. 12 - 23 

učivo –  školní potřeby, spojení přídavného jména s podstatným jménem 

 

PROSINEC, LEDEN  - učebnice str. 24 – 33, pracovní sešit str. 24 – 31  

učivo –  množné číslo podstatných jmen, sloveso TO HAVE, přivlastňovací pád 

 

ÚNOR, BŘEZEN  - učebnice str.34 – 45  , pracovní sešit str.  32 - 43 

učivo – potraviny, like x likes  

 

DUBEN – učebnice str. 46 - 55, pracovní sešit str. 44 - 51  

učivo –  sloveso CAN 

 

KVĚTEN, ČERVEN –  učebnice str. 56 – 67, pracovní sešit str. 52 – 64  

učivo – přítomný čas prostý  

 

 

učebnice –  Join US 2, Pupil´s book, CAMBRIDGE  

pracovní sešit  –  Join Us 2, Activity Book, CAMBRIDGE  

 

 

 

 

ANGLICKÝ   JAZYK     5. ročník 

 
ZÁŘÍ -  učebnice str. 4 – 12, pracovní sešit str. 2-9 

učivo – numbers 0 – 100, plural, alphabet 

ŘÍJEN, LISTIOPAD  - učebnice str. 16 – 23, pracovní sešit str. 12-19 

učivo – verb TO BE,  possessive adjectives, possessive ´S, countries, days of week   

PROSINEC, LEDEN  -  učebnice str. 28 – 35, pracovní sešit str. 22-29 

učivo – verb TO HAVE,  position of adjectives, pets, school subjects  

LEDEN, ÚNOR  - učebnice str. 40 – 47, pracovní sešit str. 32 – 39 

učivo – Time, preposition of time, present simple, daily routines  

BŘEZEN, DUBEN  - učebnice str. 52 – 59, pracovní sešit str. 42 – 49  

učivo – preposition of places, parts of houses, places in town, furniture, verb CAN,  vazba 

THERE IS, THERE ARE,  

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN – učebnice str. 64 – 71, pracovní sešit str. 52 – 59  

učivo – present continuous, describing people, clothes  

ČERVEN – opakování probraného učiva   

 

 

učebnice – PROJECT 1 – Third edition,  Tom Hutchinson, Student´s book 1, Oxford  

pracovní sešit  – PROJECT 1 – Third edition,  Tom Hutchinson, Work book 1, Oxford 


