
Anglický jazyk - 8. ročník (učebnice Project4-čtvrté vydání) 

 

                                                                                                                                  
________________________________________________________________Září 

Opakování učiva 7. ročníku 
Úvod:  

 seznámení s učebnicí, tématy a učivem 

 přítomné časy (prostý, průběhový, stavová slovesa) 

 will/going to 

 týdenní, víkendové obvyklé aktivity 
                                                                                                                                           Říjen 

1. lekce 
Gramatika: 

 minulý čas prostý a průběhový 

 vazba „used to“ 

 too/enough 
Dovednosti: 

 rozumí krátkému populárně-naučnému textu 

 vyhledá specifické informace v středně dlouhém textu popisující konkrétní události 
jedné rodiny 

 popíše/napíše stručný popis dne 
Slovní zásoba:  

 materiály- z čeho jsou věci vyrobeny, oblečení 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 Historie: materiály, Anglie 
Projekt: Důležitá událost v mém životě 
                                                                                                                                     Listopad 

2. lekce 
Gramatika: 

 předpřítomný čas 

 předpřítomný čas: since/for, been/gone 

 tázací dovětky 
Dovednosti: 

 hovoří o svých oblíbených knihách, filmech, Tv programech 
Slovní zásoba:  

 podstatná jména, přídavná jména, filmy, Tv 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 ICT-Počítače, četba 
Projekt: Biografie populárního zpěváka, zpěvačky, herce, herečky… 
                                                                                                                                    Prosinec 

Opakování lekce 1., 2. 

 Christmas in English speaking countries 

 Typical Christmas meals 
 
 
 
 



                                                                                                                                         Leden 
3. lekce 

Gramatika: 

 should/might 

 vztažná zájmena, vztažné věty 
 

Dovednosti: 

 doporučí činnosti upravující zdravý režim dne, doporučí řešení nastalé situace 

 popíše svou životosprávu, rozumí krátkému faktickému textu o životosprávě 

 popíše návštěvu u lékaře a své zdravotní problémy 

 vyjádří své obavy, uklidní svého kamaráda před důležitou událostí 
Slovní zásoba: 

 části těla, zdravotní problémy, nemoci 

 zdravá a nezdravá výživa 

 souhlas, nesouhlas 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 sportovní události, Biologie: Vitaminy a minerály 
Projekt: Zdravý život / jídlo / být fit 
                                                                                                                                          Únor 

4. lekce 
Gramatika: 

 přítomné příčestí popisující aktuální děj, „vidět“ nebo „slyšet“ někoho něco dělat 
(can see/hear/feel/ someone/something 

 protikladná přídavná jména, zkracování souvětí pomocí příčestí 
(There´s someone/something + ing) 

Dovednosti: 

 rozumí otázkám v osobním dotazníku a odpoví na ně, popíše aktuální děj nebo situaci 

 vyjádří lítost, detailně popíše objekty, osoby a zvířata 

 převypráví příběh 
Slovní zásoba:  

 přídavná jména, středověk 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 Dějepis: Robin Hood, King Arthur 
Projekt: Legendární hrdina, hrdinka 
                                                                                                                                        Březen 

Opakování 3., 4. lekce 
                                                                                                                                         Duben 

5. lekce 
Gramatika: 

 trpný rod (přítomný, budoucí, minulý) 
Dovednosti: 

 rozumí krátkému naučnému textu, delšímu populárně-naučnému textu 

 vyjádří pravděpodobnost děje či situace, sestaví leták pro kampaň na záchranu 
ohrožených zvířat 

 popíše aktuální i typické počasí ve své zemi 

 na základě symbolů sestaví předpověď počasí a ústně ji sdělí, vytváří slovní spojení 
v asociaci s daným tématem 



Slovní zásoba:  

 životní prostředí, počasí, příroda 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 Zeměpis: Hurikány, počasí, Austrálie 
Projekt: Plakát: Ochrana životního prostředí… 
 
                                                                                                                                       Květen 

6. lekce 
Gramatika: 

 1. kondicionál 

 Časové věty 
Dovednosti: 

 četba s porozuměním 

 dávání rady, doporučí řešení nastalé situace, problému 

 popis děje podle obrázkové osnovy 
Slovní zásoba:  

 frázová slovesa, typický víkend v Anglii, v ČR – sporty, aktivity, koníčky 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 Víkend, Občanská výchova: Evropská unie 
Projekt: Stát Evropské unie – popis, plakát… 
                                                                                                                                        Červen 
 
Opakování lekce 5., 6. 
 
 
 


