
DUMY + ANOTACE - Anglický jazyk 5. ročník

Číslo DUMU Název DUMU Anotace Klíčová slova

1. The United States 
Žák poznává USA  - hlavní město, prezidenta a jeho sídlo, 
známá místa, sporty, umělce a zajímavosti. Průběžně si své 
znalosti prověřuje v krátkých cvičeních.

The United States, president, capital, White 
House, dollar, flag, anthem

2. Buildings
Žák se seznamuje s názvy známých budov, jejich účelem a 
v několika aktivitách procvičuje své znalosti a porozumění 
textu.

building, village, town, city, live – lives, lots of, 
near, there is / there are

3. Three Bears Žáci vyhledávají důležitá slovíčka ze známé pohádky, následně
vytvoří pohádkovou osnovu a pohádku si zahrají. 

bear, big, medium, small, bowl, chair, bed, sniff, 
spoon, eat

4.
Feel – Hear – See – Smell - 
Taste

Žák používá slovesa smyslového vnímání ve spojení se 
slovesem „can“ a následně je procvičuje v několika cvičeních a
zábavných aktivitách.

feel, hear, see, smell, taste

5. Time Žák v různých aktivitách procvičuje celé hodiny, časové 
předložky, časové pojmy.

half past, quarter past, quarter to, day, month, 
year, hour, minute, second

6. School Timetable Žák opakuje názvy a obsah školních předmětů, porozumění 
textu ověřuje plněním úkolů.

school subject, timetable, lesson, doble

7. Prepositions of Time Žák v různých aktivitách prověřuje znalost časových předložek
vztahujících se k hodinám, částem dne, dnům, měsícům.

on, at, in, half past, quarter past, quarter to

8. Halloween I. Žák poznává slovní zásobu k tématu Halloween, plní různá 
cvičení.

Halloween, scary, haunted, witch, pumpkin, 
cemetery, ghost

9. Halloween II. Žák v různých aktivitách ověřuje svou slovní zásobu k tématu 
Halloween, pracuje s textem.

ghost, dead, halloween Eve, dangerous, cut, 
place

10.
When – What – Who – 
Where - Why

Žák opakuje tázací zájmena a vkládá je do textu, upevňuje 
jejich používání v několika cvičeních.

when, what, who, where, why, was born



Číslo DUMU Název DUMU Anotace Klíčová slova

11. Past Simple – Regular Verbs Žák poznává pravidelná slovesa ve všech osobách, jejich 
tvoření; též poznává časové údaje určující minulý čas prostý.

regular, played, cooked, washed, learned, 
opened, watched, lived, danced, liked

12. Past Simple – Irregular Verbs
Žák poznává základní nepravidelná slovesa ve všech osobách, 
jejich použití; též s časovými údaji určujícími minulý čas 
prostý.

irregular, was, were, had, went, did

13. Drama – Gingerbread House Žáci vyhledávají důležitá slovíčka ze známé pohádky a 
následně za pomoci osnovy si známou pohádku zahrají.

gingerbread, showel, owen, narrator, cage, lock 

14.
Past Simple – Questions and 
Answers

Žák tvoří otázky a odpovědi v minulém čase prostém u 
pravidelných i nepravidelných sloves a následně procvičuje 
v několika cvičeních.

Did ….?  Was…?  Were….? Yes, … did. No, … 
didn’t. Yes, … was. No, … wasn’t. question, 
answer

15. Past Simple - Negative Žák užívá zápor v minulém čase prostém u pravidelných i 
nepravidelných sloves, porozumění ověřuje při práci s textem. 

didn’t, wasn’t, weren’t, past simple, negative, 
affirmative 

16.
Present Simple and 
Continuous

Žák tvoří oba přítomné časy a určující časové údaje, vše 
ověřuje ve cvičeních.

every day – month etc., usually, always, 
sometimes, now, several times, at the moment, 
gerundium

17. Comparative of Adjectives Žák opakuje pravidla tvoření 2. stupně přídavných jmen, 
porozumění aplikuje v gramatických aktivitách.

than, bigger, faster, older, younger, taller, 
smaller, slower, shorter, longer

18. Popular Sports
Žák se za pomoci fotografií a stručného popisu seznamuje 
s populárními sporty, místem jejich vzniku a dalšími 
zajímavostmi.

tennis, table tennis, football, voleyball, 
basketball, ice hockey, baseball, cricket, rugby, 
refree

19. O Christmas Tree - Song Žák procvičuje slovní zásobu na téma Vánoce a recituje 
vánoční koledu.

christmas tree, ever, branches, summer, winter, 
snow, shine, candle

20. Jesus Story
Žák chápe jednoduchý text o příběhu narození Krista a 
poznává důležitá historická místa. Pochopení textu ověřuje v 
aktivitách.

Saviour, carpenter, pray, shepherd, angel, Jew, 
Jewish, temple, God, cruel, king, star


