
výstupy učivo mezipředmětové vztahy

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Z- přírodní a zeměpisné zajímavosti, 

vlastní zkušenosti; VKO- osobnost 

člověka, mezilidské vztahy

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných 

témat

zeptá se ná základní informace a adekvátně reaguje v 

běžných situacích 

VKO- osobnost člověka

mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech  

vypráví jednoduchý příběh či událost 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech 

D- 17-18..století, VKO- tradice, 

symboly kultura

rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich 

požadované informace

napíše jednoduché texty týkající se jeho rodiny  školy, 

volného času a dalších osvojovaných témat 

VV- pohlednice, dopis;  VKO- 

mezilidské vztahy; Inf- elektronická 

korespondence

reaguje na jednoduché písemné sdělení
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podst. jmen; přídavná jm.- osobní charakteristika; minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý; vyjádření budoucnosti, vztažné zájmeno who , which , časová vedlejší věta, modální 

slovesa, frázová slovesa - do, make, have, take;   zvratná zájmena; nepravidelná slovesa: begin, catch, choose, fight, fly, hear, hit, pay, sell, show, stand, take 

M
lu

v
en

í
Č

te
n
í 

s 

p
o
ro

zu
m

ěn
ím

P
sa

n
í

probírané tematické okruhy v 

přítomném, minulém a budoucím čase, 

trpném rodě; 

Vypráví, popisuje s použitím 

přítomného, minulého, předpřítomného 

času sloves a sloves modálních a 

frázových 

 Tematické okruhy pro 8. ročník:

Autentické materiály na probíraná 

témata- Reálie Velké Británie, USA, 

Fashion

kratkými větami s použitím probíraných 

slovesných časů;synonima a antonima 

přídavných jmen, modální slovesa
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Anglický jazyk - 8. ročník



poznámky
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podst. jmen; přídavná jm.- osobní charakteristika; minulý čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý; vyjádření budoucnosti, vztažné zájmeno who , which , časová vedlejší věta, modální 
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Travelling, At the Hotel, Shopping, Personal 

Characteristics, Fashion - každodenní činnosti 

a potřeby, způsob života

Personal Characteristics,  At the Hotel, 

Fashion, Shopping, My Day - strukturované 

rozhovory, ve kterých sdělí co se mu libí/ 

nelíbí, přeje si/ nepřeje si

Odpoví na otázky, odvodí z kontextu význam 

neznámých slov; přiřadí, doplní informace

Greeting from a trip/ holidays, My Best 

Friend; Fashion; vzkaz, e-mail  
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