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Zpracovatel sady DUM Mgr. Dagmar Bydžovská, Mgr. Iva Divišová, Mgr. Alena Hlavová, Mgr. Ondřej Míka, Mgr. Helena Šnoblová 

Název sady DUM Základy anglického jazyka na 1. stupni 

Číslo sady 34 (661-680) 

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_AJ3-5_661-680 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_661 Použití slovesa „to be“ Doplňování it is/they are. Kam co patří. 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_662 There is/are, he/she is, they are There is/are, he is/she is, they are. Tvoření jednoduchých vět. 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_663 Použití have/has a tvarů „to be“ Doplňování vět podle významu 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_664 
Pravopis slov se zdvojenými písmeny – double 
letters 

Psaní a doplňování slov se zdvojenými písmeny, opravování chyb 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_665 Zvířata, barvy Domino, doplňování písmen do slov, přiřazování barev ke zvířatům 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_666 Slovní zásoba Skládání slov 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_667 Názvy zvířat Poznávání zvířat, výběr z nabízených, kvíz 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_668 Slovní zásoba – zvířata, barvy, jídlo, pití Vyřazování slov, která mezi ostatní nepatří. Tematické přiřazování slov. 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_669 Osobní a přivlastňovací zájmena Vyhledávání dvojic zájmen- osobní a přivlastňovací 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_670 Číslovky 0 až 100 Vyhledávání dvojic-číslo, zápis čísla, skládání slov z písmen 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_671 Stavba věty, slovesné tvary Skládání vět oznamovacích, přiřazování slovesných tvarů přítomného času prostého 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_672 Podstatná jména v jednotném a množném čísle Spojování a vyhledávání tvarů podstatných jmen, konverzace 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_673 What´s your number? Číslovky 0-100 –osmisměrka, uspořádání písmen ve slově 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_674 It´s me! Četba textu, doplňování textu do tabulky 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_675 At school Přesmyčky – dny v týdnu, řazení slov ve větách 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_676 Free time Přítomný čas prostý – oznamovací věta, otázka, zápor 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_677 Náš dům (Our house) Opakování, skládání textu, přiřazování slov, odpovědi na otázky 
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VY_32_INOVACE_AJ3-5_678 Our town – vazba there is/are, předložky místa Nová slova, orientace na plánu města, spojování slov, názvy budov (there is/are) 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_679 Množná čísla podstatných jmen Opakování znalostí, výklad, samostatná práce, konverzace, práce s obrázky. 

VY_32_INOVACE_AJ3-5_680 Dotaz a odpověď na to, kolik je právě hodin Seznámení s novým učivem, výklad, zakreslování časových údajů. 
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