
Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce oktáva

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

ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Kutná Hora
S pomocí plánku provede po Kutné Hoře Názvy budov, pamětihodností a parků v Kutné Hoře

Názvy budov, pamětihodností a parků v Kutné HořeVyjmenuje hlavní pamětihodnosti Kutné Hory, identifikuje je na obrázku a uvede k nim 
základní informace Světové dědictví UNESCO

Slovní zásoba k hornictvíPohovoří o nejdůležitějších historických událostech a slavných osobnostech spojených s 
Kutnou Horou Historické dokumenty spjaté s historií Kutné Hory

Slovní zásoba k tématu kulturní a společenský životUvede a zhodnotí možnosti kulturního a sportovního vyžití v Kutné Hoře
Hodnotící fráze

Tematický celek - USA – geografie, zajímavá místa
Národní symboly USAS pomocí mapy popíše zeměpisná fakta USA (poloha, regiony země, povrch, průmysl, 

zemědělství) Zeměpisné názvy a fráze
Státy USAPorovná jednotlivé klimatické zóny USA
Zeměpisné názvy a fráze
Americké národní parkyPopíše zajímavá místa, která by chtěl navštívit
Americká velkoměsta

Pohovoří o přírodních pamětihodnostech Americké národní parky
Tematický celek - USA - historie

Ch. Columbus
Civil War
Cold War
G. Washington
Otroctví v USA
Teroristické útoky v moderní historii USA
Pilgrim Fathers

Vyjmenuje základní události a osobnosti americké historie

A. Lincoln
Domorodé obyvatelstvo AmerikyPopíše osídlování Ameriky evropskými národy
The War of Independence
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Pilgrim Fathers
Ch. Columbus
G. Washington
Pilgrim Fathers

Blíže charakterizuje vybranou historickou osobnost

A. Lincoln
Tematický celek - Londýn

Významné budovy, pamětihodnosti a parky v Londýně
Hromadná doprava v Londýně

S pomocí plánku provede po Londýně

Části Londýna
Vyjmenuje hlavní pamětihodnosti Londýna, identifikuje je na obrázku a uvede k nim 
základní informace

Významné budovy, pamětihodnosti a parky v Londýně

Historické události LondýnaPohovoří o nejdůležitějších historických událostech Londýna
Historické osobnosti Londýna

Popíše možnosti cestování po Londýně Hromadná doprava v Londýně
Tematický celek - Národní ekonomie
Užívá základní ekonomické termíny Ekonomická terminologie
Přiřazuje výrobní činnosti k sektorům ekonomiky Průmyslová a zemědělská odvětví
Pohovoří o ekonomických systémech v historii Ekonomické systémy
Vysvětlí způsob užívání bankovních, pojišťovacích a poštovních služeb Burzovní trh
Tematický celek - Americká literatura

Literární terminologiePopíše vývoj americké literatury, rozdělí jej na jednotlivá období, charakterizuje je, 
uvede zástupce a hlavní díla Umělecké směry

Minulé časy, rozvité vedlejší věty, spojky a spojovací výrazyCharakterizuje literární postavu nebo spisovatele
Hodnotící přídavná jména
Minulé časy, rozvité vedlejší věty, spojky a spojovací výrazy
Umělecké směry

Převypráví děj knihy a zasadí ji do literárněhistorického kontextu

Druhy literárních děl, žánry
Minulé časy, rozvité vedlejší věty, spojky a spojovací výrazy
Literární terminologie

Napíše recenzi knihy amerického autora

Hodnotící přídavná jména
Tematický celek - Evropská unie

Názvy smluv a institucí spojených s historií EUCharakterizuje hlavní události vedoucí k založení EU
Otcové zakladatelé EU

Vyjmenuje členské státy EU a vyhledá je na mapě Členské státy EU
Orgány EUVyjmenuje hlavní instituce a popíše jejich funkci
Sídla EU
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Hodnotící frázePopíše výhody a nevýhody členství v EU
Hodnotící přídavná jména
Hodnotící fráze
Hodnotící přídavná jména
Brexit

Vyjádří svůj postoj k EU

Jednotná evropská měna
Tematický celek - Politické systémy ČR a anglicky mluvících zemí

Politické instituce
Demokracie - základní pojmy
Moc zákonodárná, výkonná a soudní

Charakterizuje zvláštnosti politického systému Velké Británie, USA a ČR

Parlament
Charakterizuje politické spektrum (pravice - levice) Pravicová a levicová politika
Vysvětlí rozdíly mezi většinovým a proporčním volebním systémem Volební systémy

Moc zákonodárná, výkonná a soudníSrovná pravomoci hlav států v ČR, VB a USA
Republika, monarchie

Tematický celek - Problémy 21. století
Domácí násilíPohovoří o krizi rodiny a o generačním konfliktu
Závislosti

Popíše hlavní sociální problémy v ČR Sociální vyloučení
Vyjmenuje hlavní současné válečné konflikty a vysvětlí jejich příčiny Terorismus a občanské války
Vysvětlí pojem terorismus a uvede příklady teroristických činů Terorismus a občanské války

Terorismus a občanské války
Rasismus a xenofobie

Vysvětlí pojmy globalizace, rasismus, xenofobie

Globalizace
Hodnotící fráze
Hodnotící přídavná jména

Vyjádří svůj postoj ke kouření, alkoholu a dalším drogám

Závislosti
Civilizační choroby
Technologická společnost
Poruchy příjmu potravy

Charakterizuje rizika technologického pokroku

Šikana
Popíše rizika epidemií a pandemií v současném světě Epidemie a pandemie

Hodnotící fráze
Hodnotící přídavná jména

Navrhne možná řešení jednotlivých problémů

Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
Tematický celek - Životní prostředí
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Slovní zásoba k tématu životní prostředí a jeho ochrana
Druhy znečištění
Změny klimatu
Ozónová díra

Vyjmenuje a vysvětlí příčiny a důsledky hlavních ekologických problémů (znečištění 
vzduchu, vody, globální oteplování, skleníkový efekt, ozónová díra, odpad, klimatické 
změny)

Globální oteplování
Alternativní zdroje energie a recyklaceNavrhne možná řešení jednotlivých problémů životního prostředí
Organizace na ochranu životního prostředí

Vyjmenuje alternativní zdroje energie, jejich výhody a nevýhody Alternativní zdroje energie a recyklace
Hodnotící fráze
Hodnotící přídavná jména

Popíše, jak sám chrání životní prostředí

Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
Tematický celek - Řečové situace

Hodnotící fráze
Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
Fráze pro popis obrázků a jejich částí

Popíše obrázek vztahující se k danému tématu

Vyjádření spekulace
Fráze pro vyjádření postojů, názorů, stanovisek, emocí a morálních postojů
Fráze pro popis obrázků a jejich částí

Srovná dva obrázky vztahující se k danému tématu

Srovnávací gramatické struktury
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