
4.9.6. Anglické reálie II 

Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou 

dotací 2 hodiny týdně. 

Seminář je zaměřen na poznávání zajímavých míst, kultury a životního stylu v anglicky 

mluvících zemích, se zaměřením na USA na základě autentických materiálů. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Média a mediální produkce 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Žijeme v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Základní problémy sociokulturních rozdílů 

 Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Sociální komunikace 

 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

Klíčové kompetence 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur 

Kompetence komunikativní  

 formuluje myšlenky v cizím jazyce 

 rozumí sdělením v cizím jazyce 

Kompetence k podnikavosti 

 pracuje se slovníky (v multimediální i tištěné podobě) a s dalšími jazykovými 

příručkami 

Kompetence k řešení problémů 

 argumentuje při vyjadřování vlastních názorů 

 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 



 chápe přínos osvojení cizího jazyka 

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

KANADA 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Přírodní krásy Kanady 

Životní styl Inuitů 

Quebec 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

USA 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Národní parky 

Metropole- New York, Las Vegas, 

Washington, San Francisco 

Florida 

Plantáže a životní styl jihu 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

VELKÁ BRITÁNIE 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Reálie VB 

Osobnosti VB 

Hlavní historické mezníky VB 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 



NOVÝ ZÉLAND 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Po stopách Pána Prstenů 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

JAR 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Těžba diamantů 

Krásy JAR 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

AUSTRÁLIE 

výstupy učivo 

Seznámí se s významnými oblastmi, městy a 

metropolemi 

Rozumí hlavním historickým mezníkům 

Srovná životní styl v zemích se situací v ČR 

Zpracuje a ve škole prezentuje 

powerpointovou prezentaci na dané téma 

Přírodní krásy 

Flora a fauna 

Životní styl 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa 

 


