
4.9.7. Konverzace v angličtině I 

Seminář je jednoletý, určen pro studenty čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní 

přípravy. Cílem přípravy je zvládnutí mluvených i písemných jazykových dovedností, v rámci 

jednotlivých částí Maturity pro Základní úroveň (Didaktický test a Všeobecná témata pro 

ústní zkoušku). 

 

Klíčové kompetence 

 

Kompetence sociální a personální  

 spoluvytváří pohodovou a přátelskou atmosféru  

(navázáno na: přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii) 

 akceptuje a respektuje zvláštnosti jiných kultur  

(navázáno na: přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů 

založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii) 

Kompetence komunikativní  

 formuluje myšlenky v cizím jazyce  

(navázáno na: vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a 

přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci 

komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v 

komunikaci) 

 rozumí sdělením v cizím jazyce  

(navázáno na: rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, 

správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo 

sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění) 

Kompetence k podnikavosti 

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

příručkami  

(navázáno na: rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá 

příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě) 

Kompetence k řešení problémů 

 argumentuje při vyjadřování vlastních názorů 

(navázáno na: zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně 

posouzení jejich rizik a důsledků) 

  

(navázáno na: vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých 

postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy) 

Kompetence k učení 



 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

(navázáno na: kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává 

a využívá při svém studiu a praxi) 

 chápe přínos osvojení cizího jazyka (navázáno na: kriticky hodnotí pokrok při 

dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých) 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ  

LIDÉ, RODINA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT  

Výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: rodina, vztahy, společenské 

události 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

leták, zpráva, článek) 

DOMOV 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: dům, bydlení, domácnost 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, 

formální x neformální styly (dopis, email) 

ŠKOLA A PRÁCE 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

Slovní zásoba: škola a práce 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 



 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

žádost o místo, inzerát) 

JÍDLO, NAKUPOVÁNÍ A SLUŽBY  

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba – jídlo, nakupování a služby 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce – rozhovor v restauraci a v 

obchodě 

Písemný projev - popis, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

leták, žádost, stížnost) 

CESTOVÁNÍ A TURISTIKA 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba, cestování a turistika 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

leták, zpráva, článek) 

KULTURA 

výstupy učivo 



 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: hudba, výtvarné umění, film, 

divadlo 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - popis, vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

zpráva, článek) 

SPORT A ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: sport, životní styl, nemoci, 

úrazy 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev - vyprávění, rozdíly 

formální x neformální styly (dopis, email, 

leták, zpráva, článek) 

PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

 napíše krátký text, článek do 

časopisu, jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: příroda a životní prostředí 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev – popis, leták, zpráva, článek 



VĚDA A TECHNIKA 

výstupy učivo 

 pochopí hlavní myšlenku poslechu, 

postihne specifické informace, 

pochopí záměr mluvčího 

 poskytne nekomplikované informace, 

uvede podrobnosti, porovná 

alternativy 

 popíše a porovná místa, lidi události 

 shrne a prezentuje faktografické 

údaje 

 písemně popíše místo, lidi, události 

 napíše neformální email, dopis 

napíše krátký text, článek do časopisu, 

jednoduchý formální dopis 

Slovní zásoba: věda a technika 

Poslech s porozuměním - různé typy cvičení 

Ústní projev - samostatný ústní projev + 

interakce 

Písemný projev -  leták, zpráva, článek 

 


