
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk (první) 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Období: 3.období 

Ročník: 8. ročník - rozšířená výuka jazyků 

Počet hodin: 3 hodiny týdně 

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

 
 
 
 
 
 
  



8. ročník - RVJ 
 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Revision P3 (Units 1-2) září  

Žák rozumí slyšenému textu, 
který se týká předpovědí 
vztahujících se na způsob 
života lidstva v budoucnosti, 
v textu vyhledá specifické 
informace; rozumí obsahu 
písně o vesmíru; 
- adekvátně reaguje 
v běžných každodenních 
formálních i neformálních 
situacích, pomocí slovních 
spojení a vět se zapojí do 
krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, 
ve kterých sdělí, co hodlá 
dělat, kam půjde, nebo 
nabídne pomoc; 
- rozumí textu o dopravě a 
dopravních prostředcích ve 
Velké Británii a vyhledá 
v něm konkrétní informace; 
- napíše krátký jednoduchý 
popis osob, míst, popis cesty 
či události, napíše text o 
svých plánech do budoucna, 
kde použije prostředky 
textové návaznosti, např. 
spojky when, so, and, but, a 
text vhodně člení do 
odstavců; 
- používá dříve osvojené 
struktury a poznatky. 
 

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

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 
HV a DrV: umění 
a kultura 
Člověk a 
společnost 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Times and places 
Halloween 

říjen  

Žák rozumí popisu činnosti 
v minulosti, obsahu zpráv o 
katastrofách v různých 
částech světa, ke 
konkrétním zemím přiřadí 
konkrétní katastrofy, rozumí 
interview, popisu události, 
která se stala v minulosti a 
vyhledá v textu konkrétní 
informace, rozumí rozhovoru 
detektiva s podezřelými a 
najde v něm specifické inf.; 
- zeptá se kamaráda na 
činnosti v minulosti a 
v uplynulých dnech a na 
podobné otázky adekvátně 
odpoví, simuluje rozhovor 
mezi reportérem a svědkem 
přírodní katastrofy; 
- rozumí popisu činnosti 
v minulosti, rozumí 
novinovému článku, který 
popisuje přírodní katastrofu, 
a vyhledá v něm konkrétní 
informace; 
- vyplní ve formuláři základní 
údaje, zapíše informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty týkající se 
osvojovaných témat. 
 
Extra topic: Halloween 
 

Past tenses 
 
3/A What was 
happening? (past 
continuous – 
affirmative and 
negative) 
 
3/B A dangerous 
situation (past 
continuous and 
past simple) 
 
3/C Murder in the 
library 

 
 

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: 
Halloween 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 3: Times and places listopad  

Žák rozumí tématu 
rozhovoru mezi přáteli a 
zachytí v něm konkrétní 
informace; 
- rozumí textu o vzniku 
Spojeného království; 
- identifikuje, ze které části 
Spojeného království 
jednotliví mluvčí pochází; 
- rozumí textu, který popisuje 
Samou v Pacifiku; 
- rozumí obsahu písně; 
- popíše události na obrázku, 
popíše místnosti v domě či 
bytě a zařízení jednotlivých 
místností; adekvátně reaguje 
v běžných každodenních 
neformálních situacích, kde 
vyjádří své pocity a sdělí, co 
se mu líbí či nelíbí; 
- popíše průběh neobvyklé 
události; rozvede děj 
detektivního příběhu; 
- rozumí obsahu detektivního 
příběhu a popisu místa činu; 
- rozumí textu o časových 
pásmech a vyhledá v něm 
konkrétní informace (čísla); 
- napíše krátký textu o ČR a 
jejím vzniku, napíše textu o 
zemi dle vlastního výběru, 
kde používá prostředky 
textové návaznosti, např. 
but, however, …; text 
vhodně člení do odstavců. 
 

 
3/D Kids 
 
Culture: Britain 
 
Across the 
Curriculum: 
Geography: time 
zones 
 
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 
 
 
Mezipředmětov
é vztahy: 
ČJL: 
komunikační a 
sloh. výchova, 
jaz. výchova, 
lit. výchova 
Z: člověk a 
příroda 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: A 
country 
 
Song: 
Daydream 
Believer 

 
 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Cities 
Christmas 

prosinec  

Žák rozumí rozhovorům 
v turistickém informačním 
centru a v rozhovorech 
vyhledá konkrétní informace; 
- rozumí popisu cesty, 
rozumí tématu a obsahu 
pohádkového příběhu, 
seřadí obrázky 
v chronologickém pořadí; 
- zeptá se na cestu a na 
podobné otázky adekvátně 
odpoví, s vizuální oporou 
reprodukuje příběh, sdělí, co 
bude dělat v nejbližší době; 
- rozumí obsahu popisu 
Londýna a popisu pobytu 
v Londýně a vyhledá v něm 
konkrétní informace, rozumí 
tématu a pointě 
komiksového příběhu a 
najde v něm specifické inf.; 
- rozumí popisu cesty, 
v pohádkovém příběhu 
vyhledá konkrétní informace; 
- zapíše informace, slovní 
spojení nebo jednoduché 
věty týkající se Londýna, 
New Yorku, popisu cesty či 
události; napíše jednoduchý 
popis míst, cesty či události. 
 
Extra topic: Christmas 
 

 
4/A Our trip to 
London (definite 
and indefinite 
articles: the and 
a/an) 
 
4/B Sweet Sue 
and the bank 
robbers 
 
4/C The Tailor of 
Swaffham 

 
 

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 
D: člověk a 
společnost 
Z: člověk a 
příroda 
Vkz: člověk a 
zdraví 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: 
Christmas 
Cards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 4: Cities leden  

Žák v popisu snů identifikuje 
jednotlivé mluvčí a přiřadí 
k nim konkrétní informace; 
- rozumí textu o historii a 
zajímavých místech v New 
Yorku, v textu vyhledá 
specifické údaje, včetně 
údajů číselných, rozumí 
obsahu písně, která se týká 
hlavního tématu lekce; 
- adekvátně reaguje 
v běžných každodenních 
neformálních situacích, 
zapojí se do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, 
ve kterých sdělí, co bude 
dělat, a navrhne kamarádovi, 
co podniknou spolu ve 
volném čase; 
- rozumí komiksovému 
příběhu na pokračování, 
který obsahuje běžné 
každodenní fráze, a najde 
v něm specifické údaje; 
- rozumí popisu skutečné 
události, vypuknutí morové 
nákazy v Anglii, a v popisu 
vyhledá konkrétní informace, 
včetně číselných údajů; 
- napíše popis hlavního 
města, příp. jiného města 
v ČR, text vhodně propojuje 
zájmeny a dalšími 
prostředky textové 
návaznosti. 
 

 
4/D Kids 
 
Culture: The Big 
Apple 
 
Across the 
Curriculum: 
History: the plague 

 
 

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 
D: člověk a 
společnost 
Z: člověk a 
příroda 
Vkz: člověk a 
zdraví 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: An 
important city 
 
Song: Last 
Train to 
London 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Experiences 
St. Valentine´s Day 

únor  

Žák rozumí popisu životních 
ambicí vrstevníků, v pomalu 
a zřetelně pronášeném 
projevu, který popisu činnosti 
lidí, zachytí konkrétní 
informace, rozumí obsahu 
článku o negativním dopadu 
turistů na nejvyšší horu 
světa, v pomalu a zřetelně 
pronášeném projevu, který 
popisuje neobvyklou činnost 
jedince, který tak chtěl 
upozornit na problém 
globálního oteplování, 
zachytí konkrétní inf.; 
- sdělí, co již udělal či 
neudělal, zažil či ještě 
nezažil, vede rozhovor 
reportéra a sportovce, který 
chce upozornit na negativní 
důsledky činnosti lidstva; 
- v textu, který popisuje 
životní ambice vrstevníků, 
vyhledá konkrétní informace; 
Rozumí obsahu a pointě 
komiksového příběhu a 
rozliší v něm činnosti 
jednotlivých postav, v článku 
popisujícím negativní dopad 
turistů na nejvyšší horu 
světa vyhledá konkrétní inf.; 
- napíše, co již dělal či 
nedělal, co zažil či ještě 
nezažil, zapíše informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty týkající se 
negativních důsledků 
činnosti lidstva na životní 
prostředí. 
 
Extra topic: St. Valentine´s 
Day 
 

 
5/A They´ve been 
succesful 
(present perfect) 
 
5/B Have you 
ever climbed a 
mountain? 
(present perfect, 
ever and never) 
 
5/C Making 
people aware 

 
 
 

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 
Vkz: člověk a 
zdraví 
Inf: informační a 
komunikační 
technologie 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: St. 
Valentine´s Day 



 
 
 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 5: Experiences 
Easter 

březen  

Žák rozumí obsahu a pointě 
rozhovoru vrstevníků a 
vyhledá v něm specifické 
informace, rozumí obsahu 
textu o hrdinech a hrdinkách 
v dějinách Anglie a 
identifikuje jednotlivé 
postavy a jejich povolání; 
- v promluvě, jež se týká 
pravidel bezpečnosti na 
internetu, identifikuje 
jednotlivé problémy, rozumí 
obsahu písně, která se týká 
hlavního tématu lekce; 
- adekvátně reaguje 
v běžných každodenních 
formálních i neformálních 
situacích, užívá vhodných 
hovorových výrazů; vede se 
spolužákem rozhovor na 
téma bezpečného chování 
uživatelů internetu, vypráví 
jednoduchý příběh 
související s osvojovanými 
tématy; 
- v textu o hrdinech a 
hrdinkách v dějinách Anglie 
najde specifické informace, 
rozumí obsahu textu 
týkajícího se bezpečnosti 
online a vyhledá v něm 
konkrétní informace; 
- napíše životní příběh 
známé osobnosti, kde 
používá vhodné prostředky 
textové návaznosti a textu 
vhodně člení a organizuje. 
 
Extra topic: Easter 
 

 
5/D Kids 
 
Culture: Heroes 
and heroines 
 
Across the 
Curriculum: 
Computer studies: 
safety on the Net 

 
 

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 
Vkz: člověk a 
zdraví 
Inf: informační 
a komunikační 
technologie 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: 
Famous 
People 
 
Song: We Are 
the Champions 
 

 



 
 

Dílčí výstupy 
Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: What´s up? 
Easter 

duben  

Žák rozumí obsahu 
jednoduchého a zřetelně 
pronášeného dialogu, který 
se týká zdravotních potíží 
vrstevníka, rozumí krátkým 
rozhovorům, kde účastníci 
sdílejí své problémy a radí 
si; rozumí textu, který se 
týká pravidel chování žáků 
ve škole; v pomalu a 
zřetelně pronášeném 
projevu, který se vztahuje 
k výše uvedeným 
osvojovaným tématům, 
zachytí konkrétní informace; 
- popíše běžná, lehká 
onemocnění a zdravotní 
potíže a uvede, jak se lidé 
cítí, zeptá se kamaráda, jak 
se cítí a jaké má zdravotní 
potíže, a na stejné otázky 
odpoví; poradí kamarádovi, 
co by měl při daných 
problémech udělat, požádá 
kamaráda o radu a 
adekvátně reaguje; sdělí, co 
musí a nemusí udělat; 
- rozumí obsahu 
komiksového příběhu a 
vyhledá v něm konkrétní 
informace; rozumí běžným 
nápisům na veřejných 
místech, ve městě, apod.; 
- zapíše informace, slovní 
spojení nebo jednoduché 
věty týkající se zdravotních 
potíží lidí nebo pravidel 
chování ve škole či na 
veřejnosti; napíše, co musí či 
nemusí dělat, co nesmí 
dělat. 
 

 
6/A What´s the 
matter? 
(should/shouldn´t) 
 
6/B A happy 
ending? 
(must/mustn´t; 
don´t have to) 
 
6/C Ashley´s 
camera 

 
 

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 
Př: člověk a 
příroda 
Vkz: člověk a 
zdraví 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: Easter 
in the CR 
 

 



 
 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: What´s up? květen  

Žák rozumí rozuzlení 
zápletky události z rozhovoru 
účastníků, zachytí výrazy 
vyjadřující překvapení a 
porozumění; rozumí 
rozhovorům, kde vrstevníci 
navrhují různé činnosti a 
reagují na návrhy jak kladně, 
tak záporně; rozumí obsahu 
písně, která se týká hlavního 
tématu lekce; 
- sdělí, co nesmí dělat (např. 
ve škole nebo na veřejnosti); 
s vizuální oporou vypráví 
příběh související 
s osvojovanými tématy; 
užívá vhodných výrazů 
vyjadřujících překvapení, 
porozumění, návrhy a kladné 
a záporné reakce na návrhy, 
případně navrhne 
alternativní řešení; 
- rozumí obsahu jednotlivých 
epizod příběhu a seřadí je 
správně chronologicky, 
v příběhu pak vyhledá 
konkrétní informace; rozumí 
obsahu textu, který popisuje 
lidské oko a dává rady, jak si 
uchovat zdravý zrak, v textu 
vyhledá specifické inf.; 
- napíše známý příběh 
z pohledu jiné postavy 
příběhu, vhodně používá 
prostředky textové 
návaznosti, např. suddenly, 
later, apod.; napíše, co by 
člověk měl či neměl dělat, 
aby si zachoval zdravý 
sluch. 
 

 
6/D Kids 
 
Culture: Signs 
 
Across the 
Curriculum: 
Health: eyes 

 
 
 

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 
Př: člověk a 
příroda 
Vkz: člověk a 
zdraví 
HV: umění a 
kultura 
 
 
Project: Signs 
 
Song: 
Contagious 

 
 
 



 
 
 Dílčí výstupy 

Učivo 
rozšiřující učivo 
[ru] 

Časové rozvržení 
 
Průřezové     
téma / okruh 

 
Odkazy 

Unit 6: What´s up? 
Revision P3 (Units 3-6) 

červen  

Žák adekvátně reaguje 
v běžných každodenních 
formálních i neformálních 
situacích, rozumí tématu a 
obsahu jednoduché a 
zřetelně pronášené 
promluvy, vyprávění či 
konverzace, které se týkají 
osvojovaných témat; mluví o 
své rodině, kamarádech, 
zájmech a volnočasových 
aktivitách, škole, prostředí, 
ve kterém se pohybuje, a 
dalších osvojovaných 
tématech, vypráví 
jednoduchý příběh; 
- rozumí krátkých a 
jednoduchým textům 
z běžného života, v textu 
vyhledá konkrétní informace, 
rozumí popisu cesty a 
běžným nápisům ve městě, 
rozumí popisu osob, míst a 
událostí; 
- vyplní ve formuláři základní 
údaje, zapíše informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, napíše 
krátký jednoduchý popis 
osob, míst, popis cesty či 
události, reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení; napíše jednoduchý 
příběh, kde používá spojky 
when, so, and, because, but 
a příslovce a příslovečná 
určení času first, than, after 
that, …; text vhodně člení do 
odstavců. 
 

 
Revision 6, Unit 6 
Revision 
 
Opakování učiva 
8. 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 
D: člověk a 
společnost 
Z: člověk a 
příroda 
VKZ: člověk a 
zdraví 
Inf: informační 
a komunikační 
technologie 
HV: umění a 
kultura 
 

 


