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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace v anglickém jazyce je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. 

stupeň. 

 

Časová dotace:     
6. ročník –  1 hodina    

7. ročník –  1 hodina   

8. ročník –  1 hodina    

9. ročník –  1 hodina  

  

Organizace výuky: 
Předmět je nabízen jako volitelný. Nejvyšší počet žáků ve skupině nepřesahuje 24 žáků. Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 

hodinu týdně. Výuka probíhá v jazykové učebně nebo kmenové třídě skupiny.  

  

Cíl výuky: 
Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka, a to zejména při poslechu 

s porozuměním a při samostatném ústním vyjadřování. Žáci mají získat větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového 

materiálu v tematicky širších a obsahově náročnějších projevech. 

Důraz se klade na zdokonalování schopnosti porozumět projevu rodilého mluvčího. Současně se žáci cvičí v odhadování neznámého 

slovního materiálu.  

Učivo je zaměřeno na zdokonalování dovednosti dorozumět se v nejběžnějších situacích každodenního života. Současně se učí 

vyjadřovat myšlenky jednoduchou formou za pomocí známého jazykového materiálu. 

Pozornost se také věnuje nácviku tlumočení. 

V návaznosti na povinnou výuku a poznatky z ostatních předmětů získávají žáci další informace týkající se reálií anglicky mluvících 

zemí.  
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Obsah výuky: 
Spočívá v rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků žáků v rozmanitějších a náročnějších činnostech než v povinném předmětu. 

Jazykové prostředky k tomu určené narůstají jen v oblasti slovní zásoby. Ve výuce se pravidelně uplatňují prostředky aktivující činnost 

žáků – hry, dramatizace, recitace, zpěv, párové a skupinové formy práce, problémové úkoly, aj. Pro zživotnění situace se využívají 

autentické materiály – zvukové i vizuální. Aktivita žáků je podporována příznivou atmosférou, která navozuje spontánní projevy 

žáka. 

Tematické celky vycházejí z tematických celků povinného vyučování, přihlíží se k zájmům žáků. Převažuje orientace na přirozené 

každodenní situace. Propojuje se školní vyučování se životem a prostředím žáka. Žáci si osvojují schopnost začít, udržovat a zakončit 

konverzaci. Učí se jednoduchým způsobem vyjádřit své osobní zkušenosti, pocity a názory.  

 

Jazykové prostředky: 
1) Výslovnost - upevňují a automatizují se návyky získané v povinné výuce. 

2) Slovní zásoba - aktivní slovní zásoba narůstá přibližně o 250 – 300 slov a slovních spojení ročně. Uplatňují se především 

tematické okruhy uvedené v osnovách povinného předmětu. Slovní zásoba se zvyšuje i receptivně, poslechem i čtením textů.  

3) Mluvnice - upevňují a automatizují se mluvnické jevy osvojené v povinné výuce. Mluvnické učivo se nerozšiřuje.  

4) Pravopis - pravopisné návyky se upevňují a automatizují prostřednictvím příležitostných písemných záznamů nebo v přípravě 

jednoduchého vlastního projevu. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
Viz. předmět Anglický jazyk 

 

Průřezová témata  
Viz. předmět Anglický jazyk 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

6. a 7. ročník 

 

Výstupy z RVP: 



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 
žák  

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

Tematický okruh: Mluvení 
žák  

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  

 

Tematický okruh: Čtení s porozuměním 
žák  

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

 

Tematický okruh: Psaní 
žák  

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- umí vyjmenovat členy rodiny 

- řekne, jaké domácí mazlíčky má doma nebo jaké lidé 

mohou mít doma 

- dokáže popsat a jednoduše pohovořit o jejich 

povolání a zálibách 

- seznámí se s životem tradiční britské rodiny 

- umí vyjmenovat některé profese 

Domov a rodina Září - říjen 
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- umí popsat svůj dům nebo byt a svůj pokoj 

- zná názvy místností 

- umí vysvětlit cestu cizinci nebo se na ni zeptat 

- popíše cestu podle jednoduchého plánku 

Bydlení říjen - listopad  

- umí vyjmenovat všechny vyučovací předměty 

- umí popsat třídu a organizaci běžného dne ve škole 

- dokáže sdělit svůj rozvrh hodin (včetně času) 

Škola listopad - prosinec  

- umí vyjmenovat typy sportů 

- dokáže vyjmenovat sportovní události  

- seznámí se s typickými sporty v USA a ve VB 

- dokáže jednoduše pohovořit o svém oblíbeném 

sportu  

- jednoduchým způsobem pohovoří o každodenních 

aktivitách ve volném čase 

- umí vyjmenovat činnosti týkající se volného času 

Sport a volný čas leden  

- jednoduchým způsobem se domluví v obchodě  

- zná druhy jídel, zeptá se spolužáka, jaké jídlo má rád 

- seznámí se s měnami VB a USA a s běžnými způsoby 

placení 

- seznámí se s jednotkami míry a váhy ve VB  

- umí popsat jednotlivé druhy oblečení 

Nákupy a móda únor - březen  

- pojmenuje významná místa a budovy ve městě 

- umí popsat základní přírodní jevy 

- pohovoří o životě ve městě a na venkově 

vyjmenuje roční období a vyjádří typické počasí a 

činnosti v každém období 

Příroda a město březen - duben  

- pojmenuje běžné dopravní prostředky, budovy a věci 

spojené s cestováním 

- seznámí se s jídly v různých zemích, domluví se v 

restauraci 

- jednoduchým způsobem dokáže reagovat v situacích, 

které provází cestování 

Cestování květen - červen  
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- pohovoří o svátcích v naší zemi 

- seznámí se s životem a tradicemi anglický mluvících 

zemí a jednoduchým způsobem o nich dokáže 

pohovořit 

Reálie anglický 

mluvících zemí 

V průběhu celého šk. 

roku dle časového 

rozvržení svátků a 

tradic 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

8. a 9. ročník 

 

Výstupy z RVP: 

Tematický okruh: Poslech s porozuměním 
žák  

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

Tematický okruh: Mluvení 
žák  

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích  

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života  

 

Tematický okruh: Čtení s porozuměním 
žák  

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

 

Tematický okruh: Psaní 
žák  

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

- pohovoří o významných momentech ve svém životě 

- vyjádří, jak tráví volný čas se svou rodinou 

- prohloubí své znalosti o životě tradiční britské a americké 

rodiny 

- zná jednotlivá povolání, vyjádří své budoucí představy o 

povolání, sestaví pracovní inzerát 

Domov a rodina Září - říjen 

 

 

- umí popsat svoje bydlení, vyjádří, kde by rád v budoucnu 

bydlel a proč 

- popíše svůj pokoj, a co by rád v pokoji změnil 

- umí vysvětlit cestu cizinci nebo se na ni zeptat 

- dokáže jednoduše vyprávět o bydlení v minulosti 

- seznámí se s rozdíly bydlení VB X USA 

Bydlení říjen - listopad  

- umí vyjmenovat všechny vyučovací předměty 

- umí popsat třídu a organizaci běžného dne ve škole 

- dokáže sdělit svůj rozvrh hodin (včetně času) 

- seznámí se se školním řádem, práva a povinnosti vyjádří 

- seznámí se se školním systémem ve VB a USA (typy, 

výuka, hodnocení) 

- porovná se školním systémem v ČR 

Škola listopad - prosinec  

- umí vyjmenovat typy sportů, rozliší individuální a 

kolektivní 

- dokáže vyjmenovat významné naše i světové sportovní 

události  

- seznámí se s typickými sporty v USA a ve VB 

- dokáže jednoduše pohovořit o svém oblíbeném sportu 

umí popsat jeden sport – jeho pravidla, náčiní apod. 

- jednoduchým způsobem pohovoří o každodenních 

aktivitách ve volném čase 

- umí vyjmenovat činnosti týkající se volného času 

- vyjádří důležitost sportování v životě člověka, péče o 

zdraví 

Sport a volný čas leden  

- domluví se v obchodě běžnými frázemi  

- dokáže porovnat měny ČR X VB X USA  

Nákupy a móda únor - březen  



Školní vzdělávací program Studánecká cesta 

   

- dokáže vyjmenovat jednotky míry a váhy ve VB 

- zná typy obchodů, možnosti nakupování v nich 

- otázky typu, kde rád nakupuje a proč 

- dokáže popsat módní styly oblékání, má názor na slavné 

osobnosti a módu 

- pojmenuje významná místa a budovy ve městě 

- sdělí, jaká jsou významná města 

- umí popsat základní přírodní jevy a katastrofy 

- pohovoří o životě na venkově (výhody a nevýhody) 

- vyjádří, kde by chtěl v budoucnu žít a proč 

vede rozhovor se spolužáky, jaké je počasí, jaké aktivity 

preferuje v jednotlivých ročních obdobích 

Příroda a město březen - duben  

- umí pojmenovat dopravní prostředky, budovy a věci 

spojené s cestováním 

- seznámí se s jídly a životním stylem v různých zemích 

světa 

- dokáže reagovat v situacích, které provází cestování 

- pohovoří o svých zážitcích a zkušenostech s cestováním 

Cestování květen - červen  

- pohovoří o svátcích v našich zemí 

- seznámí se s životem a tradicemi anglicky mluvících zemí, 

dokáže o nich pohovořit 

- zná významné dny britské i americké  

Reálie anglický 

mluvících zemí 

V průběhu celého šk. 

roku dle časového 

rozvržení svátků a 

tradic 

 

 


