
Konverzace v anglickém jazyce 

A. Charakteristika předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího 
předmětu 

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je vyučován na 2. stupni a navazuje zejména 
na výuku anglického jazyka. 
Předmět je vyučován v časové dotaci 1 hodiny týdně v 8. ročníku. Žák může tento 
předmět absolvovat pouze v jednom vybraném ročníku. Výuka probíhá ve třídách nebo v 
jazykové učebně.  

Konverzace je nadstavbou základního učiva v jednotlivých ročnících a má za cíl jednak 
motivovat ke snižování jazykové bariéry a jednak napomáhat ke zvýšení sebedůvěry jedince při 
komunikaci s cizincem. 

B. Metody a formy práce  

V hodinách jsou využívány následující metody a formy práce: práce se zkušebními testy PET, 
zpracování textů respektujících věk a schopnosti žáka, popis fotografií a obrázků, rozhovor, 
poslech audionahrávek, videonahrávka, hra, výukové programy.  
 
Konverzace v cizím jazyce souvisí s některými dalšími vyučovacími předměty: s anglickým 
jazykem, se zeměpisem (počasí a příroda v anglicky mluvících zemích, pohoří, řeky, reálie 
anglicky mluvících zemí) a výchovou ke zdraví (stravování, aktivity během dne).  

C. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Na úrovni vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce využíváme pro utváření a 
rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: 

kompetence k učení 

zdůrazňujeme schopnost plynně komunikovat 

vedeme k propojování probraných témat a jazykových jevů 

kompetence k řešení problémů 

řešíme jednoduché problémové situace v daném jazyce 

rozvíjíme pohotovost řešit problém, chybí-li slovní zásoba 

kompetence komunikativní 

užíváme moderních komunikačních technologií k posílení dorozumění 



textovými, hudebními a poslechovými cvičeními vedeme žáky s souvislé a logické formulaci vět 

kompetence sociální a personální 

žáci si ve skupinách zvykají na vzájemnou spolupráci 

cítí zodpovědnost za výsledek společné práce 

kompetence občanská 

žáci porovnávají styl života, kulturní tradice v anglicky mluvících zemích 

kompetence pracovní 

učíme se samostatně pracovat a prezentovat výsledky své práce 

D.Výstupy 

Poslech 

(žák) 

- rozumí i delšímu souvislému projevu 
- postihne různé názory a stanoviska 
- pochopí hlavní smysl autentické konverzace 

 
Čtení 

- čte s porozuměním kratší či delší texty za účelem sdělení obsahu nebo informace 
- vyhledá a shromáždí specifické informace 
- porozumí hlavním myšlenkám autentického textu 

 
 
Písemný projev 

- je schopen sestavit kratší i delší sdělení na aktuální téma 
- dokáže vyhledat a písemně zpracovat informace k tématu 

 
 
Ústní projev 

- sestaví souvislé sdělení v rámci probíraných témat 
- popíše osobu, věc, místo, činnost, událost, zkušenost 
- popíše obrázek a srovná obrázky 
- dokáže reprodukovat text nebo poslech 
- dovede vyjádřit a obhájit svůj názor  

 
Interaktivní řečové dovednosti 

- reaguje adekvátně v komunikačních situacích 
- je schopen zahájit, převzít a ukončit konverzaci 



Časově tematický plán učiva 

Anglická konverzace - 8.roč. (volitelný předmět) 

Školní rok 2020/21 

Tematický plán vypracován dle ŠVP Souhra platný od 1. září 2017. 

Časová dotace 1 hodina týdně. 
 

Září - říjen Kdo jsem - charakteristika, přít.čas. 
Popis obrázku - dům/byt 
Vazba there is 

Listopad - prosinec Minulý čas - krátké vyprávění 
Co mám a nemám rád 

leden Shrnutí učiva 

Únor - březen Plány do budoucna 
Budoucí formy 

Duben - květen Kultura - filmy, kino 
členy 

červen Shrnutí učiva 
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