
Anglický jazyk - 7. ročník (učebnice Project 3-čtvrté vydání) 

 

                                                                                                                                  Září 

Opakování učiva 6. ročníku 
Úvod:  

 přítomný prostý, průběhový, přítomný čas prostý a průběhový“, „-ing“ forma 

 stavová slovesa 

 osobní údaje 

 pokyny ve třídě 
                                                                                                                                           Říjen 

 
1. lekce 
Gramatika: 

 minulý čas prostý s použitím „před“ 

 pravidelná a nepravidelná slovesa  
Dovednosti: 

 umí popsat nejdůležitější události svého života, můj víkend 

 seznámí se s novými lidmi, požádá o službu 

 zeptá se na minulé události a činnosti, popíše pocity z událostí 

 napíše krátké pojednání o své rodině 

 vypráví přátelům, co má a nemá rád 
Slovní zásoba:  

 rodina a přátelé, životní etapy, osobní údaje 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 rodiny, Příběh člověka-historie člověka 
Projekt: 

 Moje rodina (popis, rodokmen…) 
                                                                                                                                     Listopad 

2. lekce 
Gramatika: 

 budoucí čas will 

 chystat se něco dělat - going to 
Dovednosti: 

 stručně vyjádří, co se chystá dělat 

 rozumí čtenému a slyšenému jednoduchému textu na téma předpovědi, budoucnost 

 rozhodnutí, nabídky s will, nabídne a navrhne službu 

 odpoví na dotazy o své budoucnosti, popíše představy o své budoucnosti 
Slovní zásoba:  

 vesmír, aktivity volného času, záliby, školní předměty a technologie 
Kultura, mezipředmětové vztahy:  

 doprava, doprava v ČR, Anglii, věda: sluneční soustava 
Projekt: 

 Moje budoucnost (budoucnost pro moji rodinu, budoucnost světa, práce 
v budoucnosti…) 

 
 
 



                                                                                                                                    Prosinec 

Opakování lekce 1. ,2. 
Slovní zásoba: 

 Vánoce, zvyky o Vánocích 
Dovednosti: 

 napsat pohlednici, vánoční přání 

 jednoduše vyprávět o vánočních zvycích v ČR 
                                                                                                                                         Leden 
3. lekce 

Gramatika: 

 minulý čas průběhový + minulý čas prostý 

 předložky ve spojení s časovým údajem a s dobou 
Dovednosti: 

 reaguje adekvátně na aktuální situaci z každodenního života, mluví o zkušenostech 

 organizace událostí 
Slovní zásoba: 

 slovní spojení, přírodní katastrofy, domy 
Kultura, mezipředmětové vztahy: 

 Great Britain, časová pásma-čas 
Projekt: Stát 
                                                                                                                                          Únor 

4. lekce 
Gramatika: 

 určitý a neurčitý člen 
Dovednosti: 

 popíše průběh minulého děje, udává přesné časové údaje při vyprávění 

 vyhledá specifické informace v textu, převypráví příběh 

 popíše město, kde se místa, budovy a věci nachází  

 porozumí popisu Londýna v čteném a slyšeném textu 

 popíše, jak se dostat na určené místo, zeptá se na cestu, směr 
Slovní zásoba:  

 místa a budovy ve městě, domy a jejich části, věci v domě, Londýn 
Kultura, mezipředmětové vztahy: 

 New York, Londýn, Historie-mor 
                                                                                                                                        Březen 

Opakování 3., 4. lekce 
                                                                                                                                         Duben 

5. lekce 
Gramatika: 

 předpřítomný čas, minulé příčestí, ever/never/just/yet 
Dovednosti:  

 zeptá se a odpoví na otázku 

 vykonána, vyhledá v neznámém textu specifické informace za pomoci otázek nebo 
příkazů 

 učiní rozhodnutí dle aktuální situace 
Slovní zásoba:  
Kultura, mezipředmětové vztahy: 



 Hrdinové a hrdinky, Bezpečnost na internetu 
Projekt: 

 Známá/slavná osobnost 
                                                                                                                                       Květen 

6. lekce 
Gramatika: 

 slovesa must/mustn´t/should/shouldn´t/don´t have to/have to 
Dovednosti: 

 vyjmenuje školní pravidla, co se smí a nesmí ve škole dělat 

 rozumí sdělení dopravních značek a informativních cedulí 

 dá kamarádovi přímou nebo nepřímou radu, rozumí sdělení osobního dopisu osobní 
rada 

Slovní zásoba:  

 problémy, nemoci, stížnosti 
Kultura, mezipředmětové vztahy: 

 Značky, výstražné cedule…,  Zdraví - oko 
                                                                                                                                        Červen 
 
Opakování lekce 5., 6. 
 
 
 


