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Výuka anglického jazyka v 8. a 9.ročníku
● používáme sadu WAY TO WIN / učebnice, pracovní sešit, audionahrávky /, výukové
programy PC / procvičování slovní zásoby a gramatických jevů /, vlastní zpracované
materiály / pracovní listy, texty /, Aj-Čj, Čj-Aj slovníky / dostačující jsou kapesní slovníky
s gramatickou částí /
● cílem výuky je rozvoj komunikativních dovedností v ústním i psaném projevu se zohledněním principů autonomního učení a integrace učebního obsahu z hlediska výstupů učebnice
směřujícímu k úrovni A2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky
● obsahem výuky jsou jazykové prostředky: slovní zásoba, gramatika, výslovnost, fonetická
transkripce a řečové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní, součástí jsou reálie
britské, americké a australské
● žáci dostávají domácí úkoly písemné a ústní, které si zapisují do domácího sešitu, tvoří
projekty
● žáci píší na začátku školního roku vstupní test / prověření znalostí předcházejícího ročníku/,
na konci každého pololetí test znalostí, průběžně kontrolní testy
● žáci se také průběžně učí samostatně hodnotit své jazykové dovednosti
● zameškané učivo si žáci doplňují / cvičení v pracovním sešitě, projekty /, konzultace si
mohou individuálně domluvit
● žáci s individuálně vzdělávacími potřebami pracují podle IVP, které jsou zpracovány podle
pokynů a doporučení PPP, jsou hodnoceni podle stávajících Metodických pokynů MŠMT
8. ročník
Učivo 8. ročníku je rozděleno do 9 lekcí. K tradičním jazykovým aktivitám jsou zařazovány
hry, básničky a vtipy.Tematické zaměření respektuje mezipředmětové vztahy / zeměpis,
dějepis, výchova k občanství atd./ Tematické okruhy zahrnují – škola, volný čas, sporty,
věda, technika, Londýn a jeho pamětihodnosti, telefonování, USA – Florida, Aljaška,
Kalifornie. V gramatice žáci opakují minulý čas prostý a předpřítomný, novým učivem jsou
zástupná a zvratná zájmena, podmínkové věty I.,II.,vztažné věty, minulý čas průběhový,
slovesa se 2 předměty,opis modálních sloves, tázací dovětky a gerundium. Klíčové
kompetence a očekávané výstupy jsou uvedeny v učebnici na str.4.
9. ročník
Učivo 9. ročníku je rozděleno do 7 lekcí. Učivo 1 lekce odpovídá 1-2 měsícům. Funkční cíle
jsou zaměřeny především na řečové dovednosti / zařídit si ubytování v hotelu, poradit
někomu, mluvit o svých plánech, diskutovat, domluvit si schůzku atd./. Gramatické učivo
obsahuje předminulý čas, trpný rod, posun časů, přímou a nepřímou řeč, vedlejší věty,
vyjádření budoucnosti. Klíčové kompetence a očekávané výstupy jsou uvedeny v učebnici
na str.4.

