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dokáže se orientovat v monologu
či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů
vyhledává požadované informace
v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
dokáže postihnout hlavní smysl
sdělení, včetně důležitých detailů
rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
umí vyhledat základní informace a
hlavní myšlenky a rozumí
jednoduchým informačním
nápisům a orientačním pokynům
čte nahlas a foneticky správně
texty přiměřeného rozsahu
dokáže se zúčastnit hovoru dvou
lidí
reaguje na běžné řečové situace
a reaguje na jednoduché písemné
sdělení
umí jednoduše vyjádřit svůj názor
umí sestavit a přednést krátkou
informaci, zprávu
vypráví jednoduchý příběh či
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Řešení problémů
Modální slovesa
Frázová slovesa
Problémy ve škole i doma
etické hodnoty, mravní
zásady
Světové rekordy
Předpřítomný čas
Ever-never
Some-any + složeniny
Číslovky
Svět práce
Časy přítomné
Žádost o práci
Zaměstnání
Oblečení a styl
Předpřítomný čas (sincefor)
Image a soutěže
Život v minulosti
Minulý čas prostý a
průběh.
Cestování v čase
Had to, could
Vynálezy
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Učebnice:
 Geografie Velké Británie Project English 3
(revision, 3.- 6.
lekce)
D8
 Historie Velké Británie
Hv 3-9
 Anglické písně
EV 6
 otevřená komunikace
 asertivní chování
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událost, popíše místa a věci ze
svého každodenního i
nevšedního života
umí napsat stručný osobní dopis
užívá s přehledem slovník
má základní poznatky o angl.
mluvících zemích
komunikuje pravdivě
s porozuměním pro potřeby
druhých, přiměřeně situaci (EV)

Zdraví a sport
Modální slovesa (will be
able, should, shouldn´t)

A
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Realizace PT v předmětu
Název PT


Multikulturní výchova

jazyk

Tématický okruh


Multikulturalita




Anglický jazyk

8. ročník

Námět

Forma a poznámka

My family, my friends
My country, my town



rozhovory, texty, obrázky

