
4.9.10. Angličtina III 

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

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

jednotlivých částí státní maturity (Didaktický test a Všeobecná témata pro ústní zkoušku).  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Člověk a životní prostředí 

 Životní prostředí regionu a České republiky 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Média a mediální produkce 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky 

 Žijeme v Evropě 

 Vzdělávání v Evropě a ve světě 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Základní problémy sociokulturních rozdílů 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 Sociální komunikace 

 Spolupráce a soutěž 

 

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) 

 ého života  

(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  

FAMILY LIFE  

Výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu. 

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Gap fill (missing phrases); Identifying 

statements made; Word formativ gap fill 

 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

PEOPLE AND SOCIETY  

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

Matching True/False statements to 

paragraphs; Factual error correction, 

Situational role-play 

 



 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

SHOPS AND SERVICES 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Multiple-choice statements; Picture-based 

discussion 

HOME 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Missing sentences; Matching informatik; 

True/False statements 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Místní region 

NATURE  

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Verb form gap fill 



SCHOOL 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Matching headings to paragraphs; Debate 

přesahy do: 

OSVZ (3. ročník): Člověk jako jedinec, OSVZ (3. ročník): Člověk ve společnosti 

WORK 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Open cloze  

přesahy do: 

ČaSP (4. ročník): Možnosti absolventa gymnázia, ČaSP (4. ročník): Vstup na trh práce 

 

HEALTH  

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Gap fill (missing phrases); Ordering 

paragraphs;  

 

SPORT 

výstupy učivo 



 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Multiple-choice statements; Jumbled 

sentences 

 

FREE TIME AND CULTURE 

výstupy učivo 

Rozpozná téma a pochopí hlavní myšlenku 

psaného i slyšeného textu.  

Vyhledá, shromáždí a postihne specifické 

informace.  

Odhadne význam neznámých výrazů.  

Porovná různé alternativy, shrne informace a 

rozvine argumentaci.  

Vyjádří myšlenky a názor a o daném tématu 

dokáže diskutovat. 

Banked gap fill; Matching statements to 

speakers 

 

přesahy do: 

ČaSP (4. ročník): Komunikace mezi lidmi, ČaSP (4. ročník): Sebepoznání 

TRAVEL 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

Adjective/adverb form gap fill; Statistics-

based discussion;  

 

přesahy do: 

GG (3. ročník): Regionální zeměpis světa, GG (3. ročník): Česká republika 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

výstupy učivo 

 Rozpozná téma a pochopí hlavní 

myšlenku psaného i slyšeného textu.  

Matching summary statements; Editing 

(word search); Multiple matching 



 Vyhledá, shromáždí a postihne 

specifické informace.  

 Odhadne význam neznámých výrazů.  

 Porovná různé alternativy, shrne 

informace a rozvine argumentaci.  

 Vyjádří myšlenky a názor a o daném 

tématu dokáže diskutovat. 

 

 


