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ANGLICKÝ JAZYK 8. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák

UČIVO

POZNÁMKY

• čte nahlas plynule a foneticky správně texty
přiměřeného rozsahu

Problémy – dodržování pravidel, jak poradit.

• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích
a obsahu autentických materiálů s využitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy,
fráze a odpovědi na otázky

Školní řád – modální slovesa must, have to, can,
should, frázová slovesa.

• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované
promluvě a konverzaci

Neuvěřitelné rekordy – předpřítomný čas
ever/never, velké číslovky.V obchodě s oblečením
– předpřít. čas for/since.

• odvodí pravděpodobný význam nových slov
z kontextu textu

Složeniny slova something atd., složená slova
washing machine atd., části oblečení, části těla.

• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci
nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku

Svět práce – popis lidí a pracovních míst, pracovní
inzeráty, přítomné časy a statická slovesa.

MeV 1/6 - identifikování základních orientačních
prvků v textu

• sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení
týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole a probíranými temat. okruhy

Formální dopis – žádost o práci.Zdraví a nemoci –
modální slovesa v budoucím čase, správná
životospráva.

OSV 10/2 - vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost

• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje
jednoduché věty a krátké texty

Můj sen. Můj den před sto lety – minulý čas prostý
a průběhový.

• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného
textu, promluvy i konverzace

Život v minulosti – minulé časy, had to, could,
materiály.

• vyžádá jednoduchou informaci

Pracovní příležitosti – Kde? Kdy? Jak?

• jednoduchým způsobem se domluví v běžných
každodenních situacích

V obchodě s oblečením, nákupy – prosba. U lékaře
- vyjádření obavy, žádost o pomoc, rada. Odpověď
na inzerát – žádost.

OSV 7/7 - efektivní strategie, asertivní komunikace

OSV 6/2 - chování podporující dobré vztahy
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