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Ročník: osmý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Poslech s porozuměním 
- porozumí konkrétním informacím 
v pomalu a zřetelně pronášeném 
projevu, který je jednoduchý a 
vztahuje se k osvojovaným tématům 
- porozumí tématu/obsahu krátkého a 
zřetelně pronášeného vyprávění a 
rozhovoru, které jsou jednoduché a 
vztahují se k osvojovaným tématům 
 

Mluvení 

- pomocí slovních spojení a vět se 
zapojí do krátkého rozhovoru s jasnou 
strukturou, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům, vyjádří své 
libosti/nelibosti, co si přeje/nepřeje, 
musí/nemusí a na obdobné výpovědi 
vhodně reaguje 
- zapojí se do jasně strukturovaného 
rozhovoru o sportovních a kulturních 
událostech, blízkého prostředí,  

Gramatika 
- minulý čas průběhový 
- použití členu určitého a neurčitého, 
ustálená spojení s určitým členem a 
bez 
- vyjádření plánu časem přítomným 
průběhovým 
- vyjádření směru cesty – spojení 
sloves, předložek a příslovcí 
- předpřítomný čas 
- modální slovesa – musím, můžu, 
měl bych 
- užití výrazů ever/never 
 
Zvuková stránka jazyka 
- fonetická abeceda 
- stažená slova ve větě 
- přízvuk ve větě a její rytmus 
- intonace různých typů vět 
 
 

OSV – Osobnostní rozvoj – 
Kreativita (tvořivost 
v mezilidských vztazích); 
Sociální rozvoj – Komunikace 
v různých situacích 
(informování, odmítnutí, 
omluva, …) 
 
MK – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení (chápání jeho 
podstaty, cílů a pravidel) 
 
VDO – Občanská společnost a 
škola (zapojení žáků do 
žákovské samosprávy, 
participace na životě místní 
komunity) 
 
VMEGS – Jsme Evropané 
(mezinárodní organizace a jejich 
přispění k řešení problémů dětí a 
mládeže) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

o každodenních činnostech a 
potřebách, pokud mu komunikační 
partner je ochoten napomoci, domluví 
se na nejbližších osobních plánech, na 
obdobné výpovědi vhodně reaguje 
- zeptá se a odpoví na informace, které 
se týkají událostí, volného času a 
cestování 
- krátce promluví o událostech a 
dalších tématech s pomocí osnovy a 
obrázků 
- popíše prostředí, ve kterém žije, 
každodenní činnosti, vypráví 
jednoduchý příběh, popíše událost a 
své plány využitím vět řazených za 
sebou nebo propojených spojkami a 
příslovci 
 
 
 

Slovní zásoba 
- služby a věci ve městě 
- média 
- sportovní a kulturní události 
- filmy a zábava 
- životní události, zkušenosti 
- vzdělávací systém 
 
Tematické okruhy 
- životní prostředí, volný čas, 
události, média a komunikace, 
kultura a vzdělávání 

MV – Multikulturalita 
(specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost, jazyk jako nástroj 
dorozumění); Lidské vztahy 
(vztahy mezi kulturami, 
vzájemné obohacování kultur) 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Čtení s porozuměním 
- nalezne konkrétní požadované 
nečíselné informace v jednoduchém 
textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
- rozumí tématu i obsahu 
jednoduchého textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
- odvodí z kontextu význam 
neznámých slov, která se v textu 
vyskytují 
- rozumí častým označením a nápisům 
na veřejných místech týkajícím se 
např. orientace, varování nebo zákazu 
 
Psaní 
- napíše informace, slovní spojení 
nebo jednoduché věty dle 
osvojovaných témat 
- napíše krátký jednoduchý popis, 
např. místa, lidí, aktivit, každodenních 
činností a událostí, jednoduchý příběh,  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

popis události a svých plánů za použití 
vět řazených za sebe nebo spojených 
pomocí spojek a příslovcí, využívá 
všech časů – minulého, přítomného i 
budoucího 
- odpoví písemně jednoduchým 
způsobem na otázky pomocí slovních 
spojení a vět dle osvojovaných témat 
 

   

 


