
 

 

 

 

Dodatek č. 3 k ŠVP ZV od 1. 9. 2016  

 

 

(platnost dodatku č. 3 od 1. 9. 2019) 

 

Název školního vzdělávacího programu:  Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání od 1. 9. 2016 
 

Škola:  Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, 

            Strážek 27, 592 53 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Anna Knoflíčková 

 

 

 

Platnost dodatku č. 3: od 1. 9. 2019 

 

 

Dodatek č. 3 od 1. 9. 2019 k ŠVP ZV platného od 1. 9. 2016 byl projednán pedagogickou  

radou dne 27. 8. 2019 a zapsán pod č. j. ZŠaMŠ/50/2019. 

Školské radě bude předložen po zvolení nových členů. 

                                                                              

 

Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program ŠVP ZV od 1. 9. 2016 

pro předmět Anglický jazyk. Anglický jazyk 1. ročník se učí od 1. 9. 2019 ve skupině 

s anglickým jazykem 2. ročník podle učebních osnov skupiny Anglický jazyk 1. a 2. 

ročník. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Strážku 1. 9. 2019                                                 Mgr. Anna Knoflíčková 

                                                                                        ředitelka školy 

 

 



 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2016 

Předmět: Anglický jazyk 

   Ročník: 1. 

 

        OČEKÁVANÉ VÝSTUPY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŠKOLNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Mezipředmětové souvislosti 

Zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DV: představí sebe a členy rodiny                                               

DV: pojmenuje a určí barvy 

Rodina 

Barvy 

Prv - rodina, lidské tělo, ovoce, 

zelenina, zvířata, volný čas 

DV: pojmenuje běžné vybavení 

místnosti Nábytek M - číslovky  

DV: pojmenuje části oblečení Oblečení   

DV: vyjádří velikost, délku, obsah 

předmětů Míry OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí 

DV: počítá do dvanácti Číslovky do dvanácti   

DV: pojmenuje části lidského těla Lidské tělo 

OSV 3: Seberegulace a 

sebeorganizace 

DV: vyjádří pocity Pocity   

DV: pojmenuje hračky Hračky OSV 8: Komunikace 

DV: vyjádří polohu věcí Předložky   



DV: pojmenuje běžné ovoce a zeleninu Ovoce a zelenina Vv - ovoce a zelenina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, a reaguje na ně verbálně 

i neverbálně 

DV: pojmenuje běžné potraviny Potraviny   

DV: pojmenuje a rozliší běžné druhy 

dopravních prostředků Dopravní prostředky MKV 2: Lidské vztahy 

DV: pojmenuje domácí zvířata a 

vyjádří jejich potřeby a vlastnosti Domácí zvířata 

  

  

  

  

  

  

DV: popíše právě probíhající běžné 

domácí činnosti Domácí činnosti 

DV: vyjádří zájem o jídlo a pití Touhy a zájmy 

DV: pojmenuje nádobí Nádobí 

DV: pojmenuje objekty a činnosti na 

zahradě Zahrada 

DV: pozdraví, rozloučí se, vyjádří 

souhlas a nesouhlas, poprosí, poděkuje 

Základní slovní zásoba v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů 

 

 

 

 

 



 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od 1. 9. 2016 

Předmět: Anglický jazyk 

   Ročník: 2. 

   OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY OČĚKÁVANÉ VÝSTUPY ŠKOLNÍ          UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

Mezipředmětové souvislosti 

Zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DV: představí sebe a členy rodiny                                               

DV: udá svoji národnost 

Rodina  

Národnost                                           

Prv - rodina, lidské tělo, ovoce, 

zelenina, doprava, škola, svátky 

DV: pojmenuje místnosti v bytě a 

běžné vybavení Místnosti a nábytek 

OSV 1: Rozvoj schopností 

poznávání 

DV: pojmenuje části oblečení Oblečení   

DV: vyjádří velikost, délku, obsah 

předmětů, pojmenuje základní 

geometrické tvary Míry a geometrické tvary OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí 

DV: počítá do dvanácti, určí celé 

hodiny a uvede věk Číslovky do dvanácti, hodiny, věk   

DV: pojmenuje části lidského těla Lidské tělo 

 DV: vyjádří pocity Pocity   

DV: pojmenuje hračky Hračky OSV 8: Komunikace 

DV: vyjádří polohu věcí Předložky   

DV: pojmenuje běžné ovoce a zeleninu Ovoce a zelenina 

OSV 3: Seberegulace a 

sebeorganizace 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DV: pojmenuje běžné potraviny Potraviny   

DV: pojmenuje a rozliší běžné druhy 

dopravních prostředků Dopravní prostředky   

DV: pojmenuje domácí zvířata a 

vyjádří jejich potřeby a vlastnosti Domácí zvířata MKV 2: Lidské vztahy 

DV: popíše právě probíhající běžné 

domácí činnosti Domácí práce   

DV: pojmenuje nápoje Nápoje   

DV: pojmenuje školní potřeby Školní pomůcky   

DV: pojmenuje hudební nástroje Hudební nástroje Hv - hudební nástroje 

DV: pojmenuje oblíbené hry Sporty a hry Tv - sporty 

DV: pojmenuje vánoční předměty a 

zazpívá koledy Vánoce   

DV: pojmenuje oblíbené sladkosti Sladkosti Vv - podzim, Vánoce - malba 

DV: pojmenuje nadpřirozené bytosti Halloween   

DV: vyjmenuje anglickou abecedu Anglická abeceda Čj - abeceda 

  DV: hláskuje své jméno Hláskování   

Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a 

reaguje na ně verbálně i neverbálně 

DV: pozdraví, rozloučí se, vyjádří 

souhlas a nesouhlas, poprosí, poděkuje 

Základní slovní zásoba v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů 
  

Účinnost dodatku č. 3 k ŠVP ZV od 1. 9. 2016 je od 1. 9. 2019.                
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