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Název předmětu:    Konverzace v anglickém jazyku  
Zařazení v učebním plánu:   O8A, C4A, S6A 
      Jednoletý volitelný předmět  

Cíle předmětu 
Výstupy (cíle) ve volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyku se řídí specifickými 
cíli Katalogu  požadavků k maturitní zkoušce, který  byl schválen MŠMT dne 4. 10. 2005. 
Předmět se tedy zaměřuje na receptivní a produktivní dovednosti a interakci, což vede ke 
komunikativní dovednosti. Výstupem (cílem) je, aby žák pochopil hlavní myšlenky jazyko-
vého projevu, názor druhého a adekvátně reagoval  a vyjádřil svůj postoj. Je žádoucí, aby žáci 
dokázali i kriticky myslet, rozpoznat relevantnost informací a zaujmout postoje, které jsou 
v souladu s morálkou. 

Tematický plán 
I.  Osobní charakteristika, rodina, mezilidské vztahy 
II.  Domov, bydlení, charakteristika místa 
III.  Nakupování, stravování, zdravý životní styl 
IV.  Vzdělávání 
V. Práce, povolání  
VI.  Společnost, kultura, volný čas 
VII.  Zeměpis, příroda, cestování, doprava  
VIII.  Služby, sdělovací prostředky, zvyky a tradice 

Metodická doporu čení 
Vzhledem k velkému počtu žáků ve skupině je nutno používat metodu skupinového 

vyučování, která se prolíná s metodou individuální výuky, zejména u nadaných, ale naopak i u 
zaostávajících žáků. Důraz je kladen na soustavnou aktivizaci žáků.  

Jsou využívány nejrůznější zdroje poznatků (rozhlasové nahrávky, práce s textem 
(učebnice, časopis Bridge), kartografické materiály atd.). Paralelně se získáváním nových 
poznatků se uplatňují i fixační metody (opakování, procvičování, dovednost odpovídat na 
otázky, opakování podle učebnice i zkoušení písemnou i ústní formou). Nesmí se zanedbávat 
paměť a dovednost sumarizovat a pružně používat získané vědomosti. 
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Návrh časových a tematických plánů: 
 
 

Časový a tematický plán 
Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka 

 
Předmět:  Konverzace v anglickém jazyku  
Třída:   4. ročník, Oktáva 
Učitel:    
Školní rok:        Počet hodin:   
Použitá učebnice:    časopis Bridge, English Vocabulary Organiser, Angličtina maturtiní 

témata 
 
Téma č. 
 

Tematický celek – téma 
  

Hod Od – do 
 

Poznámka 

I.   Osobní charakteristika, rodina, mezilidské vztahy    

II.   Domov, bydlení, charakteristika místa    

III.   Nakupování, stravování, zdravý životní styl    

IV.   Vzdělávání    

V.  Práce, povolání     

VI.   Společnost, kultura, volný čas    

VII.   Zeměpis, příroda, cestování, doprava     

VIII.   Služby, sdělovací prostředky, zvyky a tradice    

 
 
Změny pro šk. rok: 
Důvod: 

 
 
 
 
 


