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Třídní učitelka 7.B
Učitelka anglického jazyka a zeměpisu
- AJ 7.B, 8.AB
- Konverzace v AJ 7.r, 8.r, 9.r
- Z 7.AB, 8AB
- Vo 7.B
Anglický jazyk 7.ročník:
V 7. ročníku žáci pokračují v upevnění svých znalostí. Novým gramatickým
učivem jsou modální slovesa must a have to, vyjádření množství podstatných
jmen, stupňování přídavných jmen a tvoření příslovcí, vyjádření budoucího času
pomocí going to a will, předpřítomný čas, minulý čas průběhový.
Slovní zásoba se týká prázdnin, trávení volného času, svátků a oslav, jídla a pití,
bezpečnosti na silnici a první pomoci, sportu, životního prostředí, života
v budoucnosti, Velké Británie.
Mezi konverzační témata patří např. omluva, návrh, vyjádřit svůj názor.
Jedna lekce v učebnici časově odpovídá jednomu měsíci.
Na začátku školního roku píší žáci Vstupní test na prověření učiva 6.r. a na
konci každého pololetí Test znalostí za 1. a 2. pololetí. Na některá témata
vypracují projekt. Pravidelně dostávají úkoly.
Anglický jazyk 8.ročník:
Učivo 8.ročníku pokračuje novou gramatikou: podmínkové věty, vztažné věty,
zvratná zájmena, opisné tvary modálních sloves, tázací dovětky, předpřítomný
čas, frázová slovesa, gerundium.
Slovní zásoba rozšiřuje téma školy, sportu, volného času.
Větší část zaujímají reálie: Londýn, Florida, Aljaška, Kalifornie.
Více času se věnuje i konverzaci: pocity, popis cesty, přání, žádost, nabídka,
telefonní rozhovor, souhlas/nesouhlas.
Naučí se rychle vyhledávat informace v textu, napsat krátký příběh v minulosti.

Na začátku školního roku píší žáci Vstupní test na prověření učiva 7.r. a na
konci každého pololetí Test znalostí za 1. a 2. pololetí. Na některá témata
vypracují projekt. Pravidelně dostávají úkoly.
Konverzace v AJ 7.r.:
Na hodinách konverzace nemají žáci žádné učebnice. Veškerý materiál dostávají
na papírech, které si zakládají do desek. Jak už sám název předmětu ukazuje,
důraz je kladen na samotnou konverzaci.
Témata:
- Představování
- Naše rodina
- Zvířata a domácí mazlíčci
- Můj domov
- Moje vesnice/město
- Nakupování
- Jídlo a pití
- Volnočasové aktivity
- Sporty
- Prázdniny
K nim jsou přiřazena i konverzační témata:
- Představování, loučení, dotazník
- Přání, pozvání
- Návštěva
- Nakupování
- Návštěva restaurace
- Vyjádření nápadů, plánů
- Obhájit svůj postoj
- Umět vyhledat informace, požádat o informace, napsat pozdrav z prázdnin
To vše je doplněno projekty, prací s časopisem R&R, poslechy.

Konverzace v AJ 8.r.:
Témata:
- Škola
- Četba
- Zábava a kultura
- Oblečení móda
- Zdraví
- Můj budoucí čas
Konverzační témata:
- Asking for st, Orders
- I think, Agreement, Disagreement
- At the restaurant
Konverzace v AJ 9.r.:
Témata:
- Životní prostředí
-

Doprava a cestování

- Česká republika
- Velká Británie
V 9.r. budeme pracovat s časopisem Gate.

Zeměpis 7.r.:
V 7. ročníku pokračuje regionální zeměpis: Amerika, Asie, Evropa.

Důraz je kladen na práci s mapou. Povinně mají žáci vypracovat jeden referát
za pololetí na vybrané téma k učivu. Všichni jsou za pololetí ústně
vyzkoušeni. Do hodnocení se započítává aktivita na hodinách a domácí
příprava.

Zeměpis 8.r:
V 8. ročníku je tématem Česká republika. Opět mají žáci za úkol vypracovat
jeden referát za pololetí na dané téma. Všichni jsou za pololetí ústně
vyzkoušeni. Do hodnocení se započítává aktivita na hodinách a domácí
příprava.
Výchova k občanství 7.r.:
Diskuze se žáky probíhá na téma postavení člověka ve společnosti, vzájemné
komunikace, respektování kulturních zvláštností a odlišných názorů. Dále na
téma Stát a hospodářství, Stát a právo / typy a formy státu, lidská práva, …/.
Posledním tématem jsou Mezinárodní vztahy / mezinárodní organizace, EU/.

