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5.11.3 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

CIZÍ JAZYK 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 

Výuka jazyků má stěžejní význam ve výchovně vzdělávacím procesu, velkou důležitost hraje především úroveň jazykové kultury, 

na kterou je kladen největší důraz i ve výuce Anglického jazyka. Cílem je tedy jak připravit žáky na praktické užití anglické řeči v rámci 

integrované Evropy i světa, tak i seznámit je s interní složkou jazyka, tedy pokusit se pochopit i specifika anglicky mluvících zemí a jejích 

obyvatel.  Stěžejní prací v jednotlivých lekcích je poslech, četba a především konverzace. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE: 

 Obsahové požadavky na vzdělávání v Konverzaci v anglickém jazyce vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky, který konkretizuje různé stupně ovládání jazyka. Vzdělávání v oboru: Konverzace v anglickém jazyce by mělo směřovat k dosažení 

úrovně A2, při které žák rozumí větám a výrazům z oblastí, které se jej bezprostředně týkají. Dovede se tak bez obtíží vyjádřit o své rodině, 

nakupování, místopisu či zaměstnání. 

 Mezi hlavní priority výuky patří také rozvíjení pozitivního vztahu k anglickému jazyku v rámci interkulturní komunikace, jeho chápání 

jako svébytného historického jevu se svými specifiky a především získávání sebedůvěry při samostatném vystupování na veřejnosti. 

 

Výuka Konverzace v anglickém jazyce probíhá buď v kmenových či specializovaných učebnách (např. v jazykové učebně vybavené 

interaktivní tabulí nebo PC učebně). Jedná se o volitelný seminář pro žáky od  osmého ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle 

učebního plánu, tedy po jedné  vyuč. hodině týdně. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU KONVERZACE V ANGLICKÉM 

JAZYCE: 

 

 KOMPETENCE K UČENÍ 
- vedeme žáky k efektivnímu učení různými formami 

- podporujeme snahu se sebevzdělávat a snahu k dalšímu studiu 

- pomáháme žákům vyhledávat nové informace a orientovat se v dalších učebních materiálech 

- vytváříme širší pohled žáka na svět a jeho kulturu 

- vedeme žáky k poznání smyslu učit se a vytvářet si na něj pozitivní názor 

 

 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

- učíme žáky orientovat se v různých problémových situacích  

- vytváříme modelové krizové situace a vedeme žáky k jejich rozboru a hledání řešení 

- podporujeme sledování vlastního pokroku 

- učíme žáky obhájit své rozhodnutí a uvědomit si svou zodpovědnost 

 

 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

- klademe důraz na formulování a vyjadřování myšlenek i v jiném než mateřském jazyce 

- vedeme žáky k vyjádření se kultivovaně i v písemném projevu 

- učíme je vhodně reagovat na názor a postoj druhých osob 

- vedeme žáky k porozumění různým textům, používání německých časopisů a novin, používání slovníků a internetu jako zdroji informací 

- podporujeme komunikaci v cizím jazyku formou dopisování si s německy mluvícími žáky jiných zemí 

 

 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

- podporujeme práci v menších skupinách 

- učíme žáky k úctě při jednání s druhými 

- podporujeme rozvoj mezilidských vztahů 

- podporujeme u žáka potřebu sebedůvěry danou tím, co už v jiném jazyce umí 
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 KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 
- učíme žáka respektovat názor a přesvědčení druhých 

- podporujeme zodpovědné rozhodnutí v dané situaci 

- učíme žáka chránit a poznávat tradice a kultury naší vlasti, ale i jiných zemí 

- ovlivňujeme žáka k úctě k občanům jiných zemí a braní tohoto občana jako rovnocenného partnera 

- rozvíjíme v žácích humánního chování k různým národnostním menšinám 

- vedeme žáky k odstranění rasových předsudků a různých forem rasové diskriminace 

 

 KOMPETENCE PRACOVNÍ 

- podporujeme účinné používání učebních materiálů a vybavení 

- učíme žáka používat své znalosti v přípravě na budoucí povolání 

- učíme žáka chápat cizí jazyk jako dorozumívací prostředek, chápat jeho podstatu a dále ho rozvíjet 

- učíme žáka pochopit význam mezinárodního dorozumění 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU CIZÍ JAZYK:  

Očekávané výstupy  

Poslech s porozuměním žák 

 8.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně  

 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

Mluvení žák 

 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

 8.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

 8.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

Čtení s porozuměním žák 

 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech 

 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

Psaní žák 

 8.8 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 8.9 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 8.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Konverzace v anglickém jazyce 
Učivo 8. ročník Průřezová témata 

 

• 8.1 rozumí informacím při poslechu osvojovaného 

tématu cestování 

• 8.4 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 

čase 

• 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích ve společnosti  

 

• 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům 

týkajících se tradic, vyhledá v nich požadované 

informace. 

 

• 8.8 vyplní základní údaje o sobě, svém městě a 

domovu, bydlení ve formuláři. 

 

• 8.9 napíše jednoduchý texty o sobě samém, rodině, 

škole a volném čase. 

 

• 8.10 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

týkající se oblíbených filmů, her a hudby. 

 

 

 

 

 

 

Konverzační témata: 

 cestování 

 rodina 

 společnost 

 domácí práce 

 profese 

 tradice 

 práce 

 služby 

 domov a bydlení 

 město 

 hygiena 

 volný čas 

 technologie 

 věda 

 filmy 

 hry 

 hudba 

 koníčky 

 kultura 

 media 

 každodenní život 

 nakupování 

 

 oblečení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce 8. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Konverzace v anglickém jazyce 
Učivo 8. ročník Průřezová témata 

• 8.5 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života. 

 

• 8.6 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech týkajících se 

tématu oblečení. 

 

 

• 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

témat globálních problémů, životního prostředí, 

počasí a přírody. 

 jídlo 

 mezilidské vztahy 

 charakter 

 osobnost 

 doprava 

 klima 

 globální problémy 

 životní prostředí 

 počasí 

 příroda 

 sociální problémy 

 škola 

 sport 

 vzdělávání 

 zeměpis 

 prázdniny 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

Konverzace v anglickém jazyce 
Učivo 9. ročník Průřezová témata 

 

• 8.1 rozumí informacím při poslechu osvojovaného 

tématu zábava 

• 8.4 mluví o své rodině - zdraví, nemoci a domácích 

mazlíčcích 

• 8.3 zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích ve vztahu k ČR, EU a VB 

 

• 8.7 rozumí krátkým a jednoduchým textům 

týkajících se velkých měst - Prahy, Londýna, 

vyhledá v nich požadované informace. 

 

 

• 8.2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

témat JAR, Austrálie, Nový Zéland, USA. 

Konverzační témata: 

 zábava 

 mazlíčci 

 zdraví 

 nemoci 

 Česká Republika 

 Praha 

 Evropská Unie 

 Velká Británie 

 Anglie 

 Londýn 

 Wales 

 Skotsko 

 Severní Irsko, Irsko 

 JAR 

 Austrálie, Nový Zéland 

 USA 

 Washington 

 anglická literatura 

 americká literatur 

 

 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9. Bc. Lucie Gerlach, DiS. 


