
Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce septima

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k učení

ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Angličtina jako světový jazyk
Podloží argumenty důležitost studia cizích jazyků a Důvody výuky cizího jazyka

Old English
Middle English

Popíše historický vývoj angličtiny

Modern English
Old English
Middle English
Modern English

Vyjmenuje jazyky, které ovlivnily vývoj angličtiny

Varianty angličtiny (např. British English, American English aj.)
Vyjmenuje varianty angličtiny Varianty angličtiny (např. British English, American English aj.)
Uvede příklady rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou v oblasti gramatiky, slovní 
zásoby, výslovnosti a pravopisu

Varianty angličtiny (např. British English, American English aj.)

Užívá gramatické termíny v angličtině Anglické gramatické termíny
Tematický celek - Velká Británie – geografie, zajímavá místa

Geografické termíny
Národní symboly

S pomocí mapy popíše zeměpisná fakta (polohu, součásti, povrch, průmysl, 
zemědělství)

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Rozlišuje geografické pojmy: the UK, the British Isles, England, Great Britain, the 
Commonwealth aj.

Geografické termíny

Názvy místPopíše zajímavá místa, která by chtěl navštívit
Fráze pro popis zeměpisných údajů
Geografické termíny
Názvy míst
Fráze pro popis zeměpisných údajů

Popíše přírodní zajímavosti země

Slovní zásoba k tématu přírodní památky
Tematický celek - Velká Británie - historie
Vyjmenuje základní historické události a přiřadí k nim historické osobnosti Starověká historie – the Britons, the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons, the Vikings, 
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the Normans
Henry VIII – Church of England
Elisabeth I
Civil War
Queen Victoria – British Empire
Queen Elisabeth II
Prime Ministers
World Wars
Henry VIII – Church of England
Elisabeth I
Queen Victoria – British Empire
Queen Elisabeth II

Blíže charakterizuje vybranou historickou osobnost

Prime Ministers
Tematický celek - Masmédia

Slovní zásoba k tématu médiíVyjmenuje typy masmédií
Typy televizních programů
Slovní zásoba k tématu médií
Názvy částí novin a časopisů

Charakterizuje rozdíl mezi tzv. broadsheets a tabloids

Hodnotící přídavná jména
Pojmenuje rubriky novin Názvy částí novin a časopisů

Slovní zásoba k tématu médiíUvede příklady britských, amerických a českých seriózních a bulvárních novin a časopisů
Názvy částí novin a časopisů

Vyjmenuje hlavní britské, americké a české televizní a rozhlasové stanice Názvy stanic (TV, rádio)
Rozlišuje a charakterizuje různé typy televizních programů a uvede k nim příklady Typy televizních programů

Slovní zásoba k tématu médií
Slovní zásoba k tématu internetu

Srovná výhody a nevýhody jednotlivých médií včetně internetu

Hodnotící přídavná jména
Slovní zásoba k tématu médiíPohovoří o svém vztahu k jednotlivým médiím, četnosti a způsobu jejich využívání
Hodnotící přídavná jména

Vyjádří svůj názor na sporná témata (násilí v televizi, kriminalita na internetu, 
objektivita médií, vliv reklamy aj.)

Slovní zásoba k tématu médií

Tematický celek - Austrálie, Nový Zéland
Geografické termíny
Názvy míst

Lokalizuje země na mapě a uvede základní geopolitická fakta

Národní symboly
Srovná jednotlivé klimatické oblasti těchto států Geografické termíny
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Národní symboly
Fráze pro popis zeměpisných údajů

Popíše historii osídlení oblasti

Objevitelé Australie a Nového Zélandu
Pohovoří o domorodém obyvatelstvu Domorodé obyvatelstvo
Charakterizuje unikátní floru a faunu Slovní zásoba k tématu flóra a fauna

Geografické termíny
Názvy míst
Fráze pro popis zeměpisných údajů
Slovní zásoba k tématu flóra a fauna

Vybere a popíše zajímavá místa a zdůvodní svůj výběr

Slovní zásoba k tématu přírodní památky
Tematický celek - New York

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Názvy budov, pamětihodností a parků v New Yorku

S pomocí mapy provede po New Yorku

Slovní zásoba k orientaci na mapě
Vyjmenuje hlavní pamětihodnosti, identifikuje je na obrázku a uvede k nim základní 
informace

Názvy budov, pamětihodností a parků v New Yorku

Stručně popíše historii vzniku New Yorku Historické události spojené s New Yorkem
Uvede možnosti hromadné i individuální dopravy po městě Dopravní prostředky
Tematický celek - Washington, D. C.

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Názvy budov, pamětihodností a parků v New Yorku

S pomocí mapy provede po Washingtonu

Slovní zásoba k orientaci na mapě
Vyjmenuje hlavní pamětihodnosti Washingtonu, identifikuje je na obrázku a uvede k 
nim základní informace

Názvy budov, pamětihodností a parků v New Yorku

Stručně popíše historii vzniku Washingtonu Historické události spojené se vznikem Washingtonu
Srovná New York a Washington Hodnotící přídavná jména
Tematický celek - Britská literatura od počátků do současnosti

Slovní zásoba v tématu literární terminologie
Umělecké směry

Popíše vývoj britské literatury od počátků do současnosti

Druhy literárních děl, žánry
Napíše recenzi knihy britského autora Minulé časy, rozvité vedlejší věty, spojky a spojovací výrazy
Rozdělí jej vývoj literatury na jednotlivá období, charakterizuje je, uvede zástupce a 
hlavní díla

Umělecké směry

Hodnotící přídavná jménaCharakterizuje literární postavu nebo spisovatele vybraného díla
Minulé časy, rozvité vedlejší věty, spojky a spojovací výrazy

Rozebere literární ukázku Slovní zásoba v tématu literární terminologie
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Tematický celek - Kanada, Irsko
Geografické termíny
Názvy míst
Národní symboly

S pomocí mapy popíše zeměpisná fakta Kanady a Irska (polohu, součásti, povrch, 
průmysl, zemědělství)

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Historické události spojené s Kanadou a IrskemVyjmenuje hlavní historické události a osobnosti Kanady a Irska
Specifika zemí Commonwealthu

Pohovoří o irské kultuře (spisovatelé, hudba, svátek sv. Patrika) Irští umělci
Fráze pro popis zeměpisných údajůSrovná obě země
Hodnotící přídavná jména

Tematický celek - Vzdělávací systémy ČR a anglicky mluvících zemí
Popíše systém vzdělávání u nás, ve Velké Británii a USA, charakterizuje jednotlivé 
zkoušky

Typy a stupně škol

Slovní zásoba k tématu školstvíSrovná vzdělávací systémy
Názvy zkoušek
Hodnotící přídavná jménaPoukáže na pozitiva a negativa našeho školství a navrhne změny
Slovní zásoba k tématu školství

Tematický celek - Systém zdravotnictví, sport
Druhy a příklady nemocíVyjmenuje nejčastější nemoci dětí a dospělých, způsoby léčení
Úrazy a dětské infekční nemoci

Charakterizuje zdravý životní styl a způsob, jak ho dodržuje Stravovací návyky
Lékařské profese
Zdravotní pojištění

Popíše systém zdravotní péče v ČR

Zdravotnické pomůcky
Diskutuje o nutnosti očkování Úrazy a dětské infekční nemoci

Lékařské profese
Zdravotnické pomůcky
Části těla

Předvede scénku u lékaře

Fráze týkající se návštěvy lékaře
Rozdělí sporty do skupin podle různých kritérií a uvede příklady ke každé skupině Druhy sportů a her, vybavení
Vyjmenuje nejoblíbenější sporty u nás, ve Velké Británii a v USA Druhy sportů a her, vybavení

Druhy sportů a her, vybaveníUvede základní fakta týkající se Olympijských her
Hrací plochy
Druhy sportů a her, vybavení
Hrací plochy

Jednoduše vysvětlí pravidla daného sportu

Fráze týkající se návštěvy lékaře
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Pohovoří o svém vztahu ke sportu a svých sportovních aktivitách Hodnotící přídavná jména
Tematický celek - Česká republika

Geografické termíny
Názvy míst
Národní symboly

Podle mapy popíše zeměpisná fakta České republiky (polohu, součásti, povrch, průmysl 
a zemědělství)

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Vyjmenuje základní historické události a osobnosti českých zemí Historické události spojené s českými zeměmi
Pohovoří o slavných osobnostech české historie Osobnosti české historie

Slovní zásoba k tématu flóra a fauna
Slovní zásoba k tématu přírodní památky

Detailně popíše vybraná zajímavá místa v České republice

Slovní zásoba k orientaci na mapě
Vyjádří svůj postoj k vlastní zemi Hodnotící přídavná jména
Tematický celek - Praha

Geografické termíny
Názvy míst
Národní symboly

S pomocí plánku provede po Praze

Fráze pro popis zeměpisných údajů
Vyjmenuje hlavní pamětihodnosti Prahy, identifikuje je na obrázku a uvede k nim 
základní informace

Názvy budov, pamětihodností a parků v Praze

Stručně popíše historii Prahy Historické události spojené s Prahou
Vyjmenuje historické a umělecké osobnosti spojené s hlavním městem ČR Osobnosti české historie

Hodnotící přídavná jména
Slovní zásoba k orientaci na mapě
Dopravní prostředky

Naplánuje výlet do Prahy

Názvy budov, pamětihodností a parků v Praze
Tematický celek - Národní tradice a svátky v ČR a anglicky mluvících zemích

Hodnotící přídavná jménaZdůvodní význam dodržování národních tradic
Rodinné, náboženské a státní svátky
Názvy svátků a tradicVyjmenuje druhy svátků a významných dnů
Rodinné, náboženské a státní svátky
Názvy svátků a tradicVyjmenuje hlavní svátky v České republice a anglicky mluvících zemích, popíše, jak se 

slaví a proč Rodinné, náboženské a státní svátky
Srovná vánoční a velikonoční zvyky v ČR a v anglicky mluvících zemích Činnosti spojené se slavením svátků
Tematický celek - Řečové situace

Fráze pro popis obrázků a jejich částíPopíše obrázek vztahující se k danému tématu
Vyjádření spekulace
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Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
Fráze pro popis obrázků a jejich částí
Srovnávací gramatické struktury

Srovná dva obrázky vztahující se k danému tématu

Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
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