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KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět, který si žáci mohou vybrat v  8. a 9. ročníku. Časová dotace je 
jedna hodina týdně. 
Výuka probíhá ve třídách a v učebně výpočetní techniky. Je zaměřena na doplnění a prohloubení učiva anglického 
jazyka, důraz je kladen na rozvoj komunikativních schopností žáků a slovní zásoby odpovídající jednotlivým tématům. 
Cílem je doplnit a rozšířit znalosti reálií anglicky mluvících zemí, posílit jistotu vyjadřování v běžných hovorových 
situacích a využívat dosažených jazykových a komunikačních znalostí i v ostatních oblastech vzdělávání. 
 
Při výuce se uplatňují mezipředmětové vztahy zejména s předměty zeměpis, dějepis, občanská výchova, výchova ke 
zdraví, výtvarná výchova a přírodopis. 
 
Tematický okruh Rozvoj schopnosti poznávání (OSV) je realizován v 8. ročníku formou rozhovorů v jednotlivých 
konverzačních okruzích. Anglického jazyka je využíváno jako nástroje dorozumění, vzájemného poznávání. 
 
Tematický okruh Evropa a svět nás zajímá (OSV) je realizován v 9. ročníku formou rozhovorů a předávání informací o 
reáliích anglicky mluvících zemí. 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
 
 

Kompetence k učení 
Žáci se učí poznat smysl a cíl schopnosti komunikace v anglickém jazyce, propojovat znalost slovní zásoby s jazykovými 
jevy. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žáci jsou vedeni k vyhledávání informací pro řešení situací v cizojazyčném prostředí, k odhadu významů slov a 
pochopení kontextu sdělení. 
 
Kompetence komunikativní 
Žáci se učí porozumět mluvenému textu (i s písemnou oporou), srozumitelně formulovat myšlenky, zapojit se do 
rozhovoru, převyprávět obsah textu. 
 
Kompetence sociální a personální 
Žáci se učí spolupracovat ve dvojicích i skupině, požádat o pomoc nebo radu, reagovat na žádost. 
 
Kompetence občanské 
Žáci se učí respektovat zásady společenského chování, porovnat naše tradice, kulturu, zvyky a ekologické problémy s 
anglicky mluvícími zeměmi. 
 
Kompetence pracovní 
Žáci se učí samostatně používat  dvojjazyčný slovník, využívat svých jazykových znalostí v ostatních vzdělávacích 
oblastech.   
 
Kompetence digitální 
Žáci se učí vytvořit písemnou oporu k jednotlivým tématům s  pomocí  online/offline slovníků, jsou vedeni k aktivnímu 
vyhledávání potřebné slovní zásoby, frází. 
 
 
 
 
 
 
 
  


