ANJ-VG - konverzace - základní kurz
Konverzace z angličtiny

Předmět

Tématický celek

Učivo ŠVP

Zařazení PT

rozumí hlavním
myšlenkám složitých
textů pojednávajících
jak o konkrétních, tak o
abstraktních tématech,
včetně odborných
diskusí ve svém oboru.
Dokáže konverzovat s
určitou mírou plynulosti
a spontánnosti, která
umožňuje běžné
rozhovory s rodilými
mluvčími

témata a komunikační situace pro maturitní
zkoušku z cizího jazyka

osobní údaje

osobnostní a sociální
výchova

porovnání systému
mateřského a
anglického jazyka

domov a domácnost,
nejbližší okolí

poznávání a rozvoj
vlastní osobnosti

internacionalismy jazyk francouzský a
latinský

píše jasně podrobné
texty o řadě různých
témat a vysvětluje svůj
názor na aktuální
problémy a uvádí
výhody a nevýhody
různých možností

každodenní život

seberegulace,
organizační dovednosti
a efektivní řešení
problémů

rozumí delším
promluvám a
přednáškám, dokáže
sledovat i složitou
výměnu názorů, pokud
zná dostatečně téma,
rozumí většině
televizních zpráv a
programů, které se
týkají aktuálních témat,
rozumí filmům ve
spisovném jazyce

volný čas a zábava

sociální komuikace

cestování
zdraví
jídlo a pití
nákupy

morálka všedního dne
spolupráce a soutěž
výchova k myšlení v
evropských a
globálních
souvislostech

dokáže se bez přípravy
zapojit do rozhovoru
natolik plynule a
spontánně, že může
vést běžný rozhovor s
rodilým mluvčím,
dokáže se aktivně
zapojit do diskuse o
známých tématech a
vysvětlovat a obhajovat
své názory

vzdělávání, jazyk

globální problémy a
jejich důsledky

rozumí článkům a
zprávám, které se
zabývají souřčasnými
problémy, rozumí
textům současné prózy

povolání, zaměstnání

žijeme v Evropě

samostatný mluvený
projev: dokáže se
srozumitelně a
podrobně vyjadřovat k
tématům, které se
vztahují k oblasti jeho
zájmů

služby

vzdělávání v Evropě,
zvl. v anglicky
mluvících zemích

nebo které se vztahují k
práci

mezilidské vztahy

multikulturní výchova

rozumí popisům
událostí, pocitům a
přání

životní prostředí

sociokulturní rozdíly

v osobních dopisech

prostorové vztahy

spolupráce mezi lidmi z
různého kulturního
prostředí

tematické okruhy:
oblast veřejná

divadlo, kino, programy

Integrace

Mezipředmětové
vztahy

OVO ŠVP

vybrané epochy a
osobnosti z dějin
výtvarného, hudebního
a literárního umění

Zařazení do ročníku,
orientační počet
hodin
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oblast pracovní

zaměstnání, běžné
profese, životopis

oblast vzdělávací

škola, její vybavení,
život ve škole

oblast osobní

rodina a její
společenské vztahy,
osobní údaje

mediální výchova

oblast osobnostní

koníčky, zájmy, názory
a postoje k blízkému
okolí

role médií v našem
životě

oblast společenská

příroda, životní
prostředí

environmentální
výchova
člověk a životní
prostředí

reálie:

významné události z
historie, významné
osobnosti

dějepis - vybrané
historické události nebo
epochy z anglicky
mluvících zemí

životní styl a tradice v
porovnání s ČR

zvyky a obyčeje v
anglicky mluvících
zemích - Občanský a
společenskovědní
základ

kultura, umění a sport,
některé známé
osobnosti a jejich
úspěchy
reálie anglicky
mluvících zemí

reálie anglicky
mluvících zemí zeměpis

vybraní autoři anglické
literatury

CJL

vybraní autoři americké
literatury

CJL
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Konverzace z angličtiny

Předmět

OVO ŠVP

za použití složitější
slovní zásoby nalezne
shodné prvky na
obrázcích, porovná
obrázky za použití
vhodných spojek

Tématický celek

Popis osobnosti

rozliší a identifikuje
různý písemný styl, dle
zadání sestaví vlastní
písemný projev a
použije správné prvky
daného projevu

rozliší jednotlivé časy,
správně použije v
použije správně v
mluveném i psaném
projevu

Zařazení PT

Integrace

Mezipředmětové
vztahy

Nálady chování, zvyky

Zařazení do ročníku,
orientační počet
hodin

Vstupní testování
dovedností – stanovení
úrovně

4

komunikační
dovednosti – rozvoj –
shody a kontrasty na
obrázcích

2

Písemné vyjadřování –
rozdíly formálního a
neformálního stylu

2

Rozšiřování slovní
zásoby – přídavná
jména popisu
charakteru

2

Gramatika – přítomný
čas prostý,
předpřítomné časy,
budoucí časy:
předbudoucí, budoucí
průběhový

3

frázová slovesa
Poslechy typu multiple
choice

porozumí složitějšímu
autentickému textu
vystihne hlavní
myšlenku
odliší doplňují
informace
rozliší použití
jednotlivých výrazů pro
opakovanou minulost,
použije správně v
mluveném i psaném
projevu

Učivo ŠVP

Gramatika – opakovaná
minulost, used to,
would

1

Občanský a
společenskovědní
základ

2

Psaní článku
Čtení s porozuměním –
multiple matching

2
2

porozumí složitějšímu
autentickému textu
vystihne hlavní
myšlenku
odliší doplňující
informace
doplňí chybějící části
textu

Poslech
s porozuměním –
doplňování textu
(sentence competion)

1

vyjádří svůj názor,
vyzve partnera a
vyslechne jeho
názor,pohotově
argumentuje

komunikační
dovednosti –
vyjadřování názoru –
delší projev

2

Talent a jeho rozvoj u dětí

Gramatika-frázová
slovesa, modální
slovesa

podle kontextu věty
doplní správný slovní
druh od zadaného slova

Testová technika odvozování slov(word
formation)

pro kontrolu správné
volby slovní zásoby
používá výkladové
slovníky

Slovní zásova- film,
předpony podstatných
jmen
čtení s porozuměnímdoplňování textů

identifikuje prostředky
charakteristické pro
daný styl
sestaví osnovu, napíše
žádost podle zadání

psaní žádosti

rozliší pravdivé a
nepravdivé informace
ve slyšeném projevu

poslech s porozuměním
- true/false
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vyjádří a obhájí své
myšlenky, názory,
stanoviska vhodnou
formou

Vzhled, oblékání, móda

komunikační
dovednosti – diskuse výběr povolání

Osobnostní a sociální
výchova - sociální
komunikace

gramatika - modální
slovesa vyjadřující
povinnost, frázová
slovesa s put

identifikuje prostředky
charakteristické pro
daný styl
sestaví osnovu,vytvoří
vlastní zprávu podle
zadání

psaní - zpráva (report)neosobní jazyk

popíše své okolí krajinu i postavy
samostatně a podrobně

komunikační
dovednosti - popis
krajiny, místa, oblečení

slovní zásoba-části
těla, oblečení
testová technika doplňování do textukolokace

čtení s porozuměním výběr z
možností(multiple
matching)
poslech s porozuměním
- móda, oblékání
rozliší a správně
použije jednotlivé
minulé časy

Cestování do zahraničí

nahradí jednoduchá
slovesam frázovými

gramatika-popis
minulosti

frázová slovesa
spojená s cestováním
slovní zásoba-záporná
a extrémní přídavná
jména, matoucí páry
slov(cofusing words)
psaní-neformální dopis
se zadanými úkoly
čtení s porozuměním doplňování chybějícího
textu (gapped text
sentences -multiple
matching)
poslech s porozuměním
- výběr z možností
(multiple matching)

komunikuje plynule a
foneticky správně na
témata abstraktní i
konkrétní v méně
běžných situacích

komunikační
dovednosti - vyjádření
souhlasu a nesouhlasu,
domluva -společný
plán)
Inteligence, úspěch, stres

gramatika - spojování
sloves gerundiem a
infinitivem, předložkové
vazby
testová technika transformace vět
slovní zásoba kolokace sloves a
podstatných jmen,
odvozování slov
psaní - krátký příběh,
dramatický efekt příslovce

čtení s porozuměním doplňování chybějícího
textu (gapped text
sentences -multiple
matching), podvrhy
přírody
poslech s porozuměním
- doplňování slov do
textu, osobní kvality vlastnosti, rozhlasové
vysílání

Osobnostní a sociální
výchova - sociální
komunikace

Občanský a
společenskovědní
základ
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zahájí, vede a zakončí
dialog a zapojí se do
živé diskuse na růz.
témata

rozliší a vyjádří děje
vykonané vlastní
činností a jinou osobou

komunikační
dovednosti - vedení
rovnocenné diskusenaslouchání a
argumentace, společné
závěry
Netradiční dovolená a volný čas

Osobnostní a sociální
výchova - sociální
komunikace

gramatika - slovesa v
trpném rodě, vazba dát
si něco udělat (have/get
done)
slovní zásoba sport,frázová slovesa
come, synonyma a
jejich použití
psaní - formální dopis,
vyjádření
kontrastu,osnova
čtení s porozuměním doplňování chybějícího
textu (gapped text
sentences -multiple
matching), netradiční
dovolená
poslech s porozuměním
- doplňování slov do
textu, výběr z možností,
hudba
komunikační
dovednosti - vedení
rovnocenné diskusenaslouchání a
argumentace, společné
závěry nad tématem
kemping

Osobnostní a sociální
výchova - sociální
komunikace
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Konverzace z angličtiny

Předmět

OVO ŠVP

Tématický celek

Učivo ŠVP

Zařazení PT

za použití složitější
slovní zásoby nalezne
shodné prvky na
obrázcích, porovná
obrázky za použití
vhodných spojek

Média

komunikační
dovednosti –reklamy,
argumentace,
porovnávání obrázků

Mediální výchova

rozliší a identifikuje
daný písemný styl, dle
zadání sestaví vlastní
písemný projev a
použije správné prvky
daného projevu

Integrace

Mezipředmětové
vztahy

Zařazení do ročníku,
orientační počet
hodin

Český jazyk a literatura

2

písemné vyjadřování –
argumentační esej,
spojovací výrazy
(although…), struktura
eseje

2

rozšiřování slovní
zásoby – složená
podstatná jména

2

vyjádří danou větu
použitím daných
výrazů, aniž by změnil
význam původní věty

testovací technika transformace vět

převede přímou řeč na
nepřímou a naopak
podle pravidel o
souslednosti

gramatika – nepřímá
řeč, oznamovací věta a
otázka, změna
časových výrazů,
pravidla změn a použití
so, such

3

porozumí složitějšímu
autentickému textu
vystihne hlavní
myšlenku

poslechy typu multiple
matching, využití
internetu

1

spojí věty pomocí
vztažných zájmen

Prostředí kolem nás, extrémy počasí

gramatika - vztažné
věty,vztažná zájmena
psaní -email- žádost o
informace

Enviromentální výchova

Zeměpis

2
2

podle kontextu věty
doplní správné slovo do
textu

testovací technika doplňování slov bez
možnosti výběru (open
cloze)

chápe souvislosti v
textu, zařadí krátký text
do článku na správné
místo

čtení s porozuměním –
multiple matching

2

porozumí složitějšímu
autentickému textu
vystihne hlavní
myšlenku
odliší doplňující
informace
doplňí chybějící části
textu

poslech s porozuměním
– výběr z možností,
dopad létání na životní
prostředí

1

vyjádří svůj názor,
vyzve partnera a
vyslechne jeho
názor,pohotově
argumentuje
vyjádří přání v
přítomnosti i minulosti

komunikační
dovednosti –
vyjadřování názoru na
životní prostředí,dikuse

2

Vynálezy

gramatika-frázová
slovesa, přací věty,
přací vazby,preferenční
vazby
testová technika transformace vět,
doplňování bez
možnosti výběru

pro kontrolu správné
volby slovní zásoby
používá výkladové
slovníky

Slovnízásova- složená
přídavná jména,
předpony a přípony
přídavných jmen

chápe souvislosti v
textu, zařadí krátký text
do článku na správné
místo

čtení s porozuměnímdoplňování textů

identifikuje prostředky
charakteristické pro
daný styl
sestaví osnovu, napíše
novinový článek podle
zadání

psaní novinový článek,
reference na film,
hodnotící přídavná
jména
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poslech s porozuměním
- kompletace vět vynálezy
na obrázcích
identifikuje různé
histirické událostií,
vybere nejvýznamnější,
vyjádří svůj názor a
porovná s názorem
partnera
identifikuje jednotlivé
podmínkové věty, tvoří
je a používá podle
pravidel, tvoří vhodné
kombinace

komunikační
dovednosti – diskuse
na téma převratné
historické události

Komunikace

gramatika podmínkové věty,
všechny typy, včetně
jejich kombinací

sepíše úřední dopis dle
zadání

psaní - formální dopis odpověď na úřední
dopis

na obrázcích
identifikuje různé typy
učení, vybere
nejvhodnější typ,
vyjádří svůj názor a
porovná s názorem
partnera

komunikační
dovednosti -způsoby
učení

pro kontrolu správné
volby slovní zásoby
používá výkladové
slovníky

slovní zásoba-pozitivní
a negativní přídavná
jména, kolokace sloves

Osobnostní a sociální
výchova

Občanský a
společenskovědní
základ

testová technika transformace vět
chápe souvislosti v
textu, zařadí krátký text
do článku na správné
místo

čtení s porozuměním doplňování vět do textu

poslech s porozuměním
- výběr z možností
vyjádří jistotu a
pravděpodobnost
pomocí modálních
sloves

Lidé a společnost

gramatika-modální
slovesa - jistotní
modalita s přítomným a
minulým infinitivem,
členy

podle kontextu zvolí
správný výraz pro
doplnění textu

slovní zásobadodržování a
překračování zákona,
testová technika doplňování slov s
výběrem možností

komunikuje plynule a
foneticky správně na
témata abstraktní i
konkrétní v méně
běžných situacích

psaní-zpráva

porozumí složitějšímu
autentickému textu
vystihne hlavní
myšlenku
odliší doplňují
informace

čtení s porozuměním kriminalita

poslech s porozuměním
- výběr z možností
(multiple matching)
komunikuje plynule a
foneticky správně na
témata abstraktní i
konkrétní v méně
běžných situacích

komunikační
dovednosti -vyjadřování
názoru, preference

Osobnostní a sociální
výchova

Občanský a
společenskovědní
základ

