
5.2 Konverzace v angličtině – Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 
 

Časové, obsahové a organizační vymezení 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Hodinová dotace   2 2 

 

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk  RVP G. 

Realizují se tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova RVP G, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP G, 

Environmentální výchova RVP G, Mediální výchova RVP G a Multikulturní výchova RVP G.  

 

Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu anglický jazyk a je koncipován jako jednoletý s dvouhodinovou dotací. Žáci mají možnost si tento volitelný 

předmět vybrat v posledních dvou ročnících. Předmět rozšiřuje jazykové kompetence, a to zejména v ústním projevu.  Zaměřuje se na procvičení a doplnění 

slovní zásoby a zautomatizování osvojené gramatiky. Cílem je osvojení si jazykových dovedností /produktivních i receptivních/ pro komunikaci v běžných 

životních situacích a rozšíření vědomostí o anglicky mluvících zemích. Konverzační témata jsou shodná s požadavky maturitní zkoušky.  

 

Pro výuku jsou k dispozici jazykové učebny vybavené didaktickou technikou. 

Při stanovení jednotlivých výstupů vycházíme z evropského referenčního rámce a jednotlivých deskriptorů pro příslušné úrovně – jak je stanoveno v RVP G. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací strategie včetně klíčových kompetencí vycházejí z vyučovacího předmětu Anglický jazyk. 

  



Téma  Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,  

3.ročník   průřezová témata 

Charakteristika 

Žák 

• Popíše a charakterizuje osobu 

• Dokáže vyjádřit svůj vztah 

k různým osobám 

Popis a charakteristika osob 

Mezilidské vztahy 

Osobnostní a sociální výchova 

RVP G, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech RVP G,  

Denní program 
 

 

• Popíše průběh pracovního dne 

• Porovná všední a volné dny 

Každodenní činnosti 

Časový harmonogram 

Volnočasové aktivity 

Environmentální výchova RVP G, 

Mediální výchova RVP G a 

Multikulturní výchova RVP G 

Volný čas 
 

 

• Uvede příklady různých typů 

koníčků a zájmů 

• Srovná jejich přínos pro život 

člověka 

Kulturní, sportovní a jiné koníčky 

Význam zálib pro život člověka 

 

Česká republika 
 

 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

Česká republika  

Bydlení 
 

 

• Popíše svůj domov 

• Porovná různé typy bydlení 

• Uvede příklady možných 

problémů spojených s bydlením 

Typy bydlení – dům, byt 

Srovnání typů bydlení 

Domácí práce                          

 

 

 

 

 

 

Místo kde žiju 
 

• Popíše místo, kde žije 

• Uvede zajímavá místa ve svém 

regionu 

• Porovná bydlení ve městě a na 

venkově 

Místo, kde žiju 

Orientace ve městě 

Výhody a nevýhody života ve městě a 

na venkově 

 

Rodina a vztahy 
 

 

• Popíše a charakterizuje členy 

rodiny a přátele 

• Popíše významné rodinné 

události 

Popis vzhledu a vlastností 

Rodinné události 

 



Vzdělávání 
 

 

• Popíše organizaci vyučování ve 

své škole 

• Uvede základní informace o 

českém vzdělávacím systému 

Vyučovací předměty a rozvrh 

Školní a mimoškolní aktivity 

Český vzdělávací systém 

 

Studium cizích jazyků 
 

 

• Dokáže vysvětlit důležitost 

vzdělávání 

• Porovná základní rozdíly mezi 

britskou a americkou angličtinou 

Studium cizích jazyků a jeho význam 

Základní rozdíly mezi britskou a 

americkou angličtinou 

 

Mé plány 
 

 

• Dokáže popsat své plány 

• Dovede obhájit svou volbu 

Cíle a plány v různých oblastech 

života 

Vyjádření přání, důvodu 

 

Zaměstnání 

• Uvede příklady různých 

zaměstnání 

• Porovná jednotlivá zaměstnání 

• Vysvětlí svou představu o 

budoucím povolání 

Různá povolání- výhody a nevýhody 

Životopis 

 

 

 

 

 

Média a technologie 
 

 

• Popíše druhy médií 

• Popíše technologie a aplikace 

používané pro komunikaci a 

sdílení informací 

  

Sport 
 

• Vyjmenuje různé sporty 

• Popíše určitý sport 

• Zdůvodní význam sportu pro 

zdravý životní styl 

Sporty 

Sportovní události 

Zdravý životní styl 

 

Anglická a americká 
literatura 
 

 

• Uvede libovolné autory a jejich 

díla 

• Stručně popíše děj vybraného díla 

Anglická a americká literatura  



Svátky a významné dny 
v ČR a anglicky mluvících 
zemích 

• Uvede a popíše svátky a 

významné dny v ČR a anglicky 

mluvících zemích 

Svátky a významné dny v ČR a 

anglicky mluvících zemích 

 

4.ročník    

Zdraví a nemoci 
 

• Popíše příznaky běžných nemocí 

• Uvede zásady zdravého životního 

stylu 

Lidské tělo 

Nemoci a jejich příznaky 

Zdravý životní styl 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 

Jídlo 
 

 

• Uvede příklady jídel 

• Dovede objednat jídlo 

v restauraci 

• Popíše přípravu jídla 

Potraviny 

Jídlo 

V restauraci 

Zásady zdravé výživy 

Osobnostní a sociální výchova 

RVP G, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech RVP G,  

Příroda a životní 
prostředí 
 

 

• Porovná jednotlivá roční období 

• Popíše některé problémy 

životního prostředí 

Příroda 

Roční období 

Problémy životního prostředí 

Environmentální výchova RVP G, 

Mediální výchova RVP G a 

Multikulturní výchova RVP G 

Nakupování 
 

 

• Uvede různé typy obchodů a 

porovná je 

• Dokáže vést rozhovor při 

nakupování 

Obchody a zboží, služby 

Móda 

 

 

Cestování 
 

 

• Porovná jednotlivé dopravní 

prostředky 

• Popíše výlet, dovolenou 

• Doporučí zajímavá místa 

Dopravní prostředky 

Typy ubytování 

Zajímavá místa v regionu, ČR 

 

Kultura 
 

 

• Porovná jednotlivé druhy umění a 

vyjádří svůj vztah k nim 

• Popíše kulturní zážitek 

Druhy umění 

Filmová, knižní recenze 

 



 

 

Problémy 
 

 

• Popíše různé problémy 

• Uvede příčiny problémů a možná 

řešení 

Problémy mladé generace 

Globální problémy 

 

USA 
 

 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

USA 

 

 

 

KANADA, AUSTRÁLIE, 
NOVÝ ZÉLAND 
 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

KANADA, AUSTRÁLIE,  

NOVÝ ZÉLAND 

 

VELKÁ BRITÁNIE 
 

 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

VELKÁ BRITÁNIE  


