Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace – Anglický jazyk (žáci s LMP)
(časová dotace – 3 hodiny týdně)
Ročník: 8.
Poznámky:
ŽÁK:











umí, rozumí a ovládá základní slovní zásobu každého tématu
utvoří jednoduchou větu k danému tématu
reaguje na položené otázky v příslušných situacích a časech
orientuje se v jednoduchém textu, pracuje s ním
zvládá odpovědět na jednoduché otázky
čte jednoduché věty
rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně
pracuje na projektech, při kterých využívá znalostí z jiných předmětů
pracuje na párových a týmových úkolech
vyplní základní údaje ve formuláři
Kompetence (výstupy)

Poslech s porozuměním
Žák




rozumí tématu a obsahu
jednoduchého a zřetelně
pronášeného projevu, vyprávění
či rozhovoru, které se týkají
daného tématu
s vizuální oporou rozumí obsahu
textu

Mluvení
Žák






zeptá se na základní informace
týkající se každodenních
činností a dat a na jednoduché
otázky odpoví
mluví o své rodině, kamarádech,
škole, zájmech, volnočasových
aktivitách a činnostech v
domácnosti
jednoduše a v krátkých větách
popíše svůj den a kalendářní rok

Čtení s porozuměním
Žák



rozumí krátkým a jednoduchým
textům z běžného života
v textu, který se vztahuje k výše

Učivo - obsah

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

Introduction
Tematické okruhy slovní
zásoby
každodenní činnosti
volnočasové aktivity
společnost a její problémy
Gramatika
Přítomný čas
Minulý čas
1. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
materiály
oblečení
nakupování
móda
Gramatika
too x enough
přídavná jména
2. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
film a filmování
život celebrit
televizní pořady
podstatná a přídavná jména

1. pololetí

uvedeným tématům, vyhledá
konkrétní informace i konkrétní
číselné informace

3. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
lidské tělo
zdraví, zdravý životní styl
sport
zdravotní potíže, návštěva
lékaře
péče o zdraví
stravovací návyky
4. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
pocity, nálady
život ve středověku
vyprávění
v restauraci
přídavná jména končící na ing/-ed
5. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
životní prostředí, problémy
a ochrana
zvířata, mláďata, ochrana
ohrožených druhů
vyjádření obavy
příroda a město
počasí
6. lekce
Tematické okruhy slovní
zásoby
domov, rodina, generační
rozdíly
přátelství
vztahy

2. pololetí

