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Aj 3. ročník
časová dotace: 3 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

Řečové dovednosti 

CJ–3–1–01 • rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a 

reaguje na ně verbálně i neverbálně

• pozdravy, oslovení 

školní potřeby a zařízení třídy rodina, 

počet sourozenců 

domácí mazlíčci 

Vánoce v ČR a v GB 

části těla (využití Dash & Dot)

další názvy oblečení 

další názvy jídel a nápojů 

zvířata a jejich potrava 

oblíbené předměty

VO 06 Osobnostní a sociální 

výchova – poznávání lidí

VG 01 Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech – Evropa a 

svět nás zajímá

Anglický jazyk

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata



Aj - 3. ročník - vzdělávací obsah

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV „2016“

„Škola pro Evropu“
list 2 / 3

školní (dílčí) výstup

žák:

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

CJ–3–1–02 • zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal

• mluvnice: 

další pozdravy 

čísla 11 – 20 

otázka What is it? 

jednoduché pokyny učitele 

zdvořilé žádosti please a odpovědi na ně

množné číslo podstatných jmen 

koncovka – s sloveso to be 

fráze It´s ……. / They are…. 

jednoduché otázky se slovesem is it …. 

? / Are they …. ? 

krátké odpovědi 

stručný popis domácího mazlíčka 

přídavná jména 

stažené tvary slovesa 

to have have got/ has got 

otázka Has it got… ? 

krátké odpovědi 

fráze I wear …. 

otázka Do you like.. ? 

krátké odpovědi 

Yes, I do. No, I don´t. 

člen neurčitý a/an 

fráze: There is/ are 

otázky Is there/ Are there… ? 

krátké odpovědi

CJ–3–1–03 • rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu
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CJ–3–1–04 • rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici 

vizuální oporu

CJ–3–1–05 • přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení

CJ–3–1–06 • píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy

Psaní: 

• píše slova, krátké věty


