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VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  Jazyk a jazyková komunikace 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Cizí jazyk 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  Konverzace v anglickém 

jazyce 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí jazyk. Předmět paralelně 

navazuje na předmět anglický jazyk. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho 

osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního 

porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzdělávání v 

anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Výuka předmětu Konverzace v anglickém jazyce probíhá v učebně cizích jazyků a v učebně informatiky. Předmět je 

vyučován jednu hodinu týdně v osmém a devátém ročníku. Základem je britská angličtina, ale žáci pracuji i s angličtinou 

jiných zemí. 

Předmět prohlubuje a upevňuje dosavadní znalosti a dovednosti žáka Metody a formy práce jsou založeny na poslechu, 

tvořivých činnostech a hře. Důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka a na práci s autentickými materiály. Dále se 

prohlubuje povědomí žáků o kultuře anglicky mluvících zemí. Pokud na škole probíhá mezinárodní projekt je značná část 

projektu realizována v tomto předmětu. Jednotlivá témata jsou zpracovávána s ohledem na zájmy žáků. 
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V předmětu Konverzace v anglickém jazyce se hodnotí jazyková a komunikační dovednost formou rozhovorů, 

individuálních a skupinových prací a projektů. Hlavní zřetel bude kladen na aktivní účast v hodinách. 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ: 

 

Učitel: 

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost – připravuje je na celoživotní učení 

- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu 

- při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- učí práci s chybou 

- učí trpělivosti, povzbuzuje 

- jde příkladem – neustále si dalším vzděláváním v anglickém jazyce rozšiřujeme svůj pedagogický obzor 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ: 

 

Učitel: 

- vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit 

- podporuje různé přijatelné způsoby řešení problému  

- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

- podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

- podporuje využívání moderní techniky při řešení problémů 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 

  

Učitel: 

- podporuje různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa 

- klade důraz na kulturní úroveň komunikace 

- podporuje integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

- učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti 

- připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

- učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

- učí žáky nonverbální komunikaci 

- jde příkladem – sám otevřeně komunikuje, své názory opírá o logické argumenty 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 

 

Učitel: 

- minimalizuje používání frontální metody výuky, podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

- vnímá různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit 

- učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

- rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu 

- podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

- podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 
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KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  

 

Učitel: 

- netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

- neustále monitoruje chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

- nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně-patologickým jevům 

- je vždy připraven komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

- jde příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plní příkladně své povinnosti 

- respektuje osobnost žáka a jeho práva 

- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

- při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

- mění pracovní podmínky a žáky vede k adaptaci na nové pracovní podmínky  

- cíleně motivuje žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání) 

- na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při 

ovládání vyučovaného cizího jazyka 

- jde příkladem – příkladně si plní své pracovní povinnosti  
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 
 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 

 rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá 

známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky 

 rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

 používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku 

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými 

tematickými okruhy 

 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace 

 vyžádá jednoduchou informaci 

 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 

 

 



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk          8.ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup  Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

 pracuje s texty a písňovými texty 

 interpretuje texty 

 vyhledá základní informace 

v poslechu či filmové ukázce 

 vyhledává základní informace 

v textu a na internetu 

 zpracovává projekty na jednotlivá 

témata a výsledky své práce 

prezentuje 

 zapojí se do konverzace 

 hovoří o sobě a o svých názorech 

 popisuje obrázky a situace 

 vyhledá nejdůležitější informace 

v textu a umí se na tyto informace 

zeptat 

 odvozuje pravděpodobný význam 

slov z kontextu 

 zapojuje se do jazykových her 

 sehraje se spolužáky krátký 

příběh 

 rozumí sledu událostí v textu 

 používá dvoujazyčný a výkladový 

slovník 

 seznamuje se s reáliemi anglicky 

mluvících zemí 

 

 škola 

 rodina a přátelé 

  
září 

 

 volný čas   říjen 

 

 

 móda 

 oblečení 

  listopad  

 anglicky mluvící země 

 Vánoce 

  

  prosinec  

 Česká republika 

 

  leden  



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk          8.ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

  kultura  

 naše město 

  únor  

 jídlo 

 restaurace 

  březen  

 hudba a film   duben  

 příběhy 

 

  květen  

 prázdniny 

 cestování 

  červen  



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk          9. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

 pracuje s texty a písňovými texty 

 interpretuje texty 

 vyhledá základní informace 

v poslechu či filmové ukázce 

 vyhledává základní informace 

v textu a na internetu 

 zpracovává projekty na jednotlivá 

témata a výsledky své práce 

prezentuje 

 zapojí se do konverzace 

 hovoří o sobě a o svých názorech 

 popisuje obrázky a situace 

 vyhledá nejdůležitější informace 

v textu a umí se na tyto informace 

zeptat 

 odvozuje pravděpodobný význam 

slov z kontextu 

 zapojuje se do jazykových her 

 sehraje se spolužáky krátký 

příběh 

 rozumí sledu událostí v textu 

 používá dvoujazyčný a výkladový 

slovník 

 seznamuje se s reáliemi anglicky 

mluvících zemí 

 

 příroda 
  

září 
 

 lidé 

 životní příběhy 

  říjen 

 

 

 film   listopad  

 anglická literatura   prosinec  

 divadlo   leden  

 populární hudba 

 

  únor  



Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk          9. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 
 historie anglicky mluvících 

zemí 

  
březen 

 

 sporty a hry 

 

  duben  

 dům a byt 

 

  květen  

 budoucnost 

 

 

  červen  

 


