
6.21.02 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 

Nakupování, služby, 
móda 
 

• Uvede různé typy obchodů a 
porovná je 

• Uvede různé druhy služeb 

• Dokáže mluvit o módě, 
módním průmyslu 
 

Obchody a zboží, služby 
Móda 
 

 

Česká republika 
 
 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

Česká republika  

Praha 

• Uvede základní informace a 
historická fakta 

• Uvede zajímavá místa  
 

   
 
 
 
 

Místo, kde žiju, bydlení 
 

• Popíše místo, kde žije 

• Uvede zajímavá místa ve 
svém regionu 

• Porovná bydlení ve městě a 
na venkově 

• Porovná různé typy bydlení 

• Uvede příklady možných 
problémů spojených s 
bydlením 

Místo, kde žiju 
Orientace ve městě 
Výhody a nevýhody života ve 
městě a na venkově 
Typy bydlení – dům, byt 
Srovnání typů bydlení 
Domácí práce                          

 

Jídlo, zdravý životní styl 
 

• Uvede příklady jídel,  

• uvede a vysvětlí rozdíly 
v české kuchyni a kuchyni 
anglicky mluvících zemí 

• 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, 

Systém vzdělávání 
 
 

• Uvede základní informace o 
českém vzdělávacím systému 

• Srovná se vzdělávacím 
systémem v Británii, příp. 
Spojených státech 

Vyučovací předměty a rozvrh 
Školní a mimoškolní aktivity 
Český vzdělávací systém 
Britský (americký) vzdělávací 
systém 

 



Cestování, dopravní 
prostředky 
 

• Porovná jednotlivé dopravní 
prostředky 

• Popíše výlet, dovolenou 

• Doporučí zajímavá místa 

Dopravní prostředky 
Typy ubytování 
Zajímavá místa v regionu, ČR 

 

Zaměstnání, konkurz, 
charakteristika povolání 

• Uvede příklady různých 
zaměstnání, vlastnosti pro ně 
důležité 

• Porovná jednotlivá 
zaměstnání 

• Popíše proces hledání 
zaměstnání, konkurz 

• Vysvětlí svou představu o 
budoucím povolání 

Různá povolání- výhody a 
nevýhody 
Životopis 
Motivační dopis 
Vlastnosti důležitá pro jednotlivé 
profese 
 
 

 
 

Média a technologie 
 
 

• Popíše druhy médií 

• Popíše technologie a aplikace 
používané pro komunikaci a 
sdílení informací 

  

Sport 
 

• Vyjmenuje různé sporty 

• Popíše určitý sport, jeho 
vznik, pravidla 

• Popíše nějakou sportovní 
událost, např. Olympijské hry 

• Zdůvodní význam sportu pro 
zdravý životní styl 

Sporty 
Sportovní události (Olympijské 
hry) 
Zdravý životní styl 

 

Britská literatura 
 
 

• Uvede základní přehled 
britské literatury 

• Uvede libovolné autory a 
jejich díla 

• Stručně popíše děj vybraného 
díla 

Britská literatura  

William Shakespeare 
 

• Uvede základní informace o 
životě a díle W. Shakespeara 

William Shakespeare 
Divadlo v renesančním Londýně 
Divadlo The Globe 

 



• Klasifikuje dramatickou 
tvorbu a uvede příklady 
Shakespearových her 

• Uvede základní informace o 
divadle za dob W. 
Shakespeara, popíše divadlo 
Globe 

Americká literatura 
 

• Uvede základní přehled 
americké literatury 

• Uvede libovolné autory a 
jejich díla 

• Stručně popíše děj vybraného 
díla 

Americká literatura  

Svátky a významné dny 
v ČR 
 

• Uvede a popíše svátky a 
významné dny v ČR 

Svátky a významné dny v ČR   

Svátky a významné dny 
v anglicky mluvících 
zemích 
 

• Uvede a popíše svátky a 
významné dny v anglicky 
mluvících zemích 

Svátky a významné dny v 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 

Příroda a životní 
prostředí, přírodní 
katastrofy 
 
 

• Porovná jednotlivá roční 
období 

• Popíše některé problémy 
životního prostředí 

• Popíše přírodní katastrofy 

Příroda 
Roční období 
Problémy životního prostředí 
Přírodní katastrofy 

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



Kultura 
 
 

• Porovná jednotlivé druhy 
umění a vyjádří svůj vztah 
k nim 

• Popíše kulturní zážitek 

Druhy umění 
Filmová, knižní recenze 

 

Problémy současné doby 
 
 

• Popíše různé problémy 

• Uvede příčiny problémů a 
možná řešení 

Problémy mladé generace 
Globální problémy 

 

USA 
 

• Uvede základní reálie 

• Popíše zajímavá místa 

USA  

US Cities 
 

• Uvede základní informace, 
charakteristiku, významná a 
zajímavá místa a instituce 
v městech svého výběru 

• Uvede základní informace o 
New Yorku, dále LA, San 
Fransisco, Boston …  

Americká města  

KANADA 

• Uvede základní reálie 
(geografie, klima, politický 
systém, historie) 

• Popíše zajímavá místa 
 

KANADA  

AUSTRÁLIE, NOVÝ 
ZÉLAND 
 

• Uvede základní reálie 
(geografie, klima, politický 
systém, historie) 

• Popíše zajímavá místa 

AUSTRÁLIE,  
NOVÝ ZÉLAND 

 

VELKÁ BRITÁNIE 
 
 

• Uvede základní reálie 
(geografie, klima, politický 
systém, historie) 

• Popíše zajímavá místa 

VELKÁ BRITÁNIE  



 

Londýn 
 

• Uvede základní informace 

• Uvede významné události 
z historie 

• Vyjmenuje významná a 
zajímavá místa a instituce  
 

Londýn  


