
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk (první) 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 3. období 

Ročník: 7. ročník   

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

Učební texty: Project 2, čtvrté vydání (4th Edition), 
Student´s Book, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 3-6 
Project 2, čtvrté vydání (4th Edition), 
Workbook, OUP, Tom Hutchinson, 
Units 3-6 
Class Audio CDs – Project 2 
iTools – Project 2 
 
Oxford Learner´s Bookshelf 
 

 
  



7. ročník – nejaz. 
 
 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Revision P2 (Units 1-2) září  

Žák rozumí jednoduchým 
informacím v textu; rozumí 
tématu a obsahu tohoto 
textu a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- rozumí jednoduché 
konverzaci, popisu zvířete; 
- popíše aktuální činnosti lidí 
a pohyb zvířat, vede se 
spolužákem telefonický 
rozhovor, klade otázky a na 
stejné otázky odpovídá; 
- rozumí popisu pravidelných 
a aktuálních činností, rozumí 
obsahu textu a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- napíše krátký jednoduchý 
popis a dokončí bajku; 
- napíše jednoduchý text o 
svém oblíbeném zvířeti. 
 

Opakování učiva 
6.ročníku. 
 
Přítomný čas 
průběhový a 
přítomný čas 
prostý. 
 
Sloveso MUST. 
 
 

 
OSV/B,C,E,F,G,H, 
CH,I 
VMS/A,B 
MkV/A,D 
EV/A 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 

 
 
 
 
 



 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Holidays říjen  

Žák rozumí tématu a obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného textu o 
minulých činnostech a na 
základě informací o minulých 
činnostech, např. nehodách, 
rozpozná jednotlivé mluvčí; 
- rozumí obsahu textu, který 
popisuje nevydařenou 
dovolenou a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- zeptá se spolužáka, kde byl 
a co dělal v minulých dnech, 
na stejné otázky odpoví; 
- mluví o cestě na prázdniny, 
uvede dopravní prostředky, 
které použil; 
- rozumí obsahu 
neformálního textu, 
osobního e-mailu 
kamarádovi z prázdnin a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
Rozumí obsahu textu, který 
popisuje cestu na prázdniny 
či dovolenou, vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
Rozumí obsahu pohlednice 
kamarádovi z prázdnin; 
- popíše charakter a způsob 
života neznámé osoby na 
základě dílčích informací a 
obrázků. 
 
Extra topic: Halloween 
 

To be v minulém 
čase – opakování. 
 
Minulý čas 
pravidelných a 
nepravidelných 
sloves. 
 
3/A Where were 
you last 
weekend? (Past 
simple: regular 
and irregular verbs 
- be) 
 
3/B Our holiday 
(Past simple: 
regular and 
irregular verbs - 
negative) 
 
3/C Holiday 
problems (Past 
simple: regular 
and irregular 
verbs) 
 
 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Holidays listopad  

Žák rozumí obsahu textu o 
prázdninách jednotlivých 
mluvčí a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- s vizuální oporou rozumí 
textu o dopravních 
prostředcích minulosti; 
- rozumí tématu 
komiksového příběhu; 
- s vizuální oporou rozumí 
obsahu textu o tom, jak 
Britové trávili dovolenou 
v minulosti; 
- s vizuální oporou rozumí 
obsahu textu o minulosti 
dopravních prostředků a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- napíše pohlednici či e-mail 
kamarádovi z prázdnin, kde 
popíše cestu, uvede 
dopravní prostředky, popíše 
místo, kde se nachází a kde 
je ubytován. 
 

Minulý čas prostý 
(otázky a krátké 
odpovědi). 
 
3/D Mut´s holiday 
(Past simple: 
questions and 
short answers, 
Wh- questions) 
 
Culture: Holidays 
 
Across the 
Curriculum: 
History: Transport 
 
Revision 3, Unit 3 
Revision 
 
 

 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Project: 
Holidays 
 
Song: Fun, 
Fun, Fun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Food 
Christmas 

prosinec  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného rozhovoru 
v restauraci či kavárně a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí komiksovému 
příběhu, který se týká 
nákupu potravin, a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- zeptá se spolužáka, co rád 
jí a pije, a na stejné otázky 
odpoví, se spolužákem vede 
řízený rozhovor v restauraci 
či kavárně; 
- rozumí obsahu jídelníčku a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace, rozumí tématu 
textu, příběhu o starém 
tulákovi a lakomé ženě, a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí popisu přípravy jídla 
a zapíše seznam věcí, které 
je třeba koupit, popíše 
postup přípravy jídla. 
 
Extra topic: Christmas 
 

Stravovací návyky, 
ovoce, zelenina, 
maso, mléčné 
výrobky. 
 
Počitatelná a 
nepočitatelná 
podstatná jména 
(How much? How 
many?). 
 
Členy a / an / 
some / the. 
 
4/A Food and 
drink (Countable 
and uncountable 
nouns / articles) 
 
4/B Stone soup 
(some and any) 
 
4/C Mut goes 
shopping (How 
much / How 
many?) 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Project:  
Christmas 
 
Song:  
Christmas 
Carols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Food leden  

Žák rozumí popisu přípravy 
jídla a vyhledá v popisu 
konkrétní informace; 
- rozumí obsahu textu o 
stravovacích návycích ve 
Velké Británii; 
- zeptá se kamaráda na jeho 
stravovací návyky a na 
stejné otázky odpoví; 
- s vizuální oporou vyhledá 
v textu o stravovacích 
návycích ve Velké Británii 
konkrétní informace; 
- s vizuální oporou rozumí 
textu o běžných potravinách, 
které pocházejí z různých 
částí světa; 
- napíše jednoduchý text o 
stravovacích návycích v ČR. 
 

Neurčitý člen a / 
an, určitý člen the. 
 
4/D Emma´s 
apple crumble 
(articles, a little / a 
few)  
 
Culture: British 
meals and 
mealtimes 
 
Across the 
Curriculum: 
Geography: food 
from around the 
world 
 
Revision 4, Unit 4 
Revision 
 
Práce se 
slovníkem. 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
slohová 
výchova, 
jazyková 
výchova, 
literární výchova 
 
 
Project: 
 
Song: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: The world 
St. Valentine´s Day 

únor  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného textu, popisu 
Spojeného království a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí obsahu 
jednoduchého textu, popisu 
počasí v různých ročních 
obdobích a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- popíše různé druhy počasí; 
- popíše počasí typické pro 
Českou republiku; 
- rozumí obsahu krátkého 
textu, popisu počasí 
v různých částech Británie a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- popíše počasí v různých 
ročních obdobích; 
- napíše jednoduchý text o 
ČR, popíše jednotlivé části 
země, místa oblíbená turisty, 
podnebí apod. 
 
Extra topic: St. Valentine´s 
Day 
 

Stupňování 
přídavných jmen. 
 
5/A My country 
(How questions) 
 
5/B North and 
south 
(Comparative 
adjectives) 
 
5/C Record 
Breakers 
(Comparative and 
superlative 
adjectives) 
 
Adjectives. 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
slohová 
výchova, 
jazyková 
výchova, 
literární výchova 
Z: člověk a 
příroda 
 
Project: My 
country 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: The world 
Easter 

březen  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého textu, popisu 
počasí v různých ročních 
obdobích, rozumí obsahu 
geografického kvízu, rozumí 
obsahu textu o USA a 
vyhledá v textu konkrétní 
informace; 
- odpoví na otázky 
geografického kvízu, 
porovná velikosti, kvalitu či 
vzhled; 
- rozumí obsahu 
komiksového příběhu a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace, v tabulce vyhledá 
číselné informace; 
- napíše jednoduchý text o 
ČR, popíše jednotlivé části 
země, místa oblíbené turisty, 
podnebí apod. 
 
Extra topic: Easter 
 

Reálie anglicky 
mluvících zemí – 
Spojené 
království, USA. 
 
Přídavná jména. 
 
Práce se 
slovníkem. 
 
5/D Mickey and 
Millie go camping 
(Comparative and 
superlative 
adjectives, as … 
as) 
 
Culture: The 
weather in Britain 
 
Across the 
Curriculum: 
Geography: the 
USA 
 
Revision 5, Unit 5 
Revision 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
sloh. výchova, 
jaz. výchova, lit. 
výchova 
Z: člověk a 
příroda 
HV: umění a 
kultura 
 
Project: Easter 
 
Song: Dancing 
in the Street 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Entertainment 
Easter 

duben  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného rozhovoru 
mezi spolužáky o tom, co se 
chystají večer dělat, a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace, rozumí pointě 
krátké, živé scénky 
z filmového studia; 
- zeptá se spolužáka, co se 
chystá udělat, a na stejné 
otázky odpoví, pojmenuje 
filmové žánry a uvede 
příklady filmů; 
- rozumí obsahu 
dobrodružného příběhu, 
identifikuje hlavní postavy 
příběhu a seřadí obrázky 
z příběhu ve správném 
pořadí, v dobrodružném 
příběhu vyhledá specifické 
informace; 
- napíše začátek 
dobrodružného příběhu, 
používá vhodná přídavná 
jména a příslovce. 
 
Extra topic: Easter 
 

Typy TV pořadů a 
typy filmů. 
 
Vyjádření 
budoucího děje 
pomocí GOING 
TO. 
 
Přídavná jména a 
příslovce. 
 
Sloveso HAVE 
TO. 
 
6/A TV 
programmes 
(going to) 
 
6/B At the movies 
(adjectives and 
adverbs) 
 
6/C Lights, 
cameras, action 
(have to) 
 
 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Mezipředmětov
é vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
sloh. výchova, 
jaz. výchova, 
lit. výchova 
Z: člověk a 
příroda 
HV: umění a 
kultura 
 
Project: Easter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
Rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Entertainment květen  

Žák rozumí, co navrhují 
mluvčí podniknout, vyhledá 
údaje, kdy a kde se sejdou; 
- navrhne kamarádovi, co 
podniknou, kde a kdy se 
sejdou, a na podobné návrhy 
adekvátně reaguje; 
- rozumí obsahu textu o 
britském filmu a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- s vizuální oporou rozumí 
textu o tom, jak natočit film; 
- napíše jednoduchý text na 
téma zábava, např. filmovou 
recenzi. 
 

Domluva schůzky, 
návrhy. 
 
Moderní 
technologie, 
média. 
 
6/D The lost 
penguin (making 
suggestions) 
 
Culture: The 
British cinema 
 
Across the 
Curriculum: 
Media studies: 
make your own 
film 
 
 

 
 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Mezipředmětov
é vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
sloh. výchova, 
jaz. výchova, 
lit. výchova 
HV a DrV: 
umění a kultura 
 
Project: 
Entertainment 
 
Song: Famous 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: Entertainment 
Revision Project 2 (Units 3-6) 

červen  

Žák hovoří o svých plánech 
a plánech jiných lidí; 
- rozumí jednoduchým 
informacím v textu s 
obrázky; 
- rozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám 
učitele a spolužáka, které 
souvisí s plány do budoucna, 
domluví si schůzku; 
- sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající se aktivit 
v blízké budoucnosti; 
- odpoví na jednoduché 
otázky, zapojí se do 
jednoduchých a pomalu 
vedených rozhovorů; 
- za použití vizuální opory 
rozumí hlavnímu tématu 
krátkého textu a vyhledá v 
něm specifické informace; 
- s použitím jednoduchých 
slovních spojení a vět napíše 
krátký text, ve kterém 
představí své plány do 
budoucna, případně plány 
druhé osoby, navrhne 
schůzku;  
- sestaví jednoduchý 
rozhovor týkající se 
budoucích aktivit, schůzek; 
- opakuje si probrané učivo a 
upevňuje dříve získané 
znalosti a dovednosti. 
 

Práce se 
slovníkem. 
 
Kultura, moderní 
technologie a 
média. 
 
Reálie anglicky 
mluvících zemí – 
britský film. 
 
Revision 6, Unit 6 
Revision 
 
Opakování učiva 
7. ročníku. 

 
 

OVO: 
17,18,19,20,21 
22,23,24,25,26 
 
17.p 
18.p 
19.p 
22.p 
26.p 
 
 
Mezipředmětov
é vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
sloh. výchova, 
jaz. výchova, 
lit. výchova 
HV a DrV: 
umění a kultura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


