
Tematický plán 

Anglická konverzace 
Dvouletý seminář ve 3. až 4 ročníku a v septimě až oktávě 

platí od 1. 9. 2016 

2 hod/týden 

 

Cíl semináře: 

Dvouletý Seminář z anglického jazyka - konverzace je zařazen do výuky ve třetím a čtvrtém ročníku 

čtyřletého gymnázia a septimě až oktávě osmiletého gymnázia a odpovídajících ročnících gymnázia 

šestiletého. Hodinová dotace je v obou letech dvě vyučovací hodiny týdně. 

Výuka zaměřena na prohlubování slovní zásoby, zlepšení všeobecných komunikativních dovedností v 

běžných životních situacích, rozšíření slovní zásoby., zlepšení plynulosti projevu. Výuka probíhá formou 

jazykových a komunikačních her, diskusí, prezentací, projektů, prací s texty a videomateriály. 

Probírané okruhy odpovídají maturitním tématům. 

Období Téma 

1. rok  

Září 
Me, my family (rodina, vztahy, možné problémy v rámci rodinných 
vztahů) 

Září – říjen 
My home and town (popis budov, místností, rozdíly mezi městem a ves-
nicí) 

Říjen 

School (školské systémy anglicky mluvících zemích, pozitiva a ne-
gativa studia na SŠ a VŠ, rozvrh, předměty) 

Jobs and unemployment (názvy jednotlivých profesí, jejich spole-
čenský přínos, volba povolání, nezaměstnanost) 

Listopad 

Sport, leisure time activities (sport a hry, významné sportovní udá-
losti, slavní sportovci, problémy, trávení volného času) 

Holidays and festivals, traditions (významné svátky v ČR, USA, 
GB, rodinné oslavy, tradice) 

Prosinec 

Cinema and theatre (kino, divadlo, jejich vzájemné porovnání, 
česká a světová kinematografie, významní režiséři a herci, oblíbené 
filmy) 

Reading (základní literární terminologie, oblíbená kniha a autor) 

Leden 

Personalities and heroes (důležité historické osobnosti, charakte-
ristika člověka- vlastnosti) 

Stereotypes and superstitions (tradiční ustálené představy o li-
dech, národech a národnostech, pověry a pověrčivost v dnešním 
světě) 

Únor 
Environment, nature (problémy spojene s životním prostředím, en-
viromentalismus, názvy yvířat a rostlin, jejich popis) 

Březen 
Fashion (móda, oblečení jako výraz životního stylu) 

Appearances (popis člověka, vnímaní pojmu krása, image) 



Duben 

Taboos (tabu v běžném životě, jazyková tabu) 

Social problems (závažné společenské problémy a návrhy na jejich 
řešení) 

Květen – červen 
Travelling (cestování, dopravní prostředky, oblíbené destinace, po-
zitiva a negativa masové turistiky) 

2. rok  

Září 
Housing (jak lidé bydlí, porovnání situace v ČR, GB, USA) 

Shopping (nákupy a nakupování, konzumní společnost) 

Říjen 

Cooking, eating (vaření a jídlo, porovnání různých národních ku-
chyní, objednání jídla v restauraci, zdravý životní styl, poruchy příjmu 
potravy) 

Weather (různé druhy počasí, klimatické změny, vliv počasí na kaž-
dodenní život s na lidskou psychiku) 

Listopad 
Agriculture (zemědělství, hospodářské plodiny, situace v ČR, GB, 
USA a dalších anglicky mluvících zemích) 

Listopad - prosinec 
Massmedia (masmédia – noviny, časopisy, rádio, televize, internet- 
a jejich vliv na současnou společnost. Reklama, formování veřej-
ného mínění) 

Leden - únor 
Crime  and law (problematika a prevence kriminality, tresty, soudní 
řízení, vězeňství, rozdíly mezi českým a angloamerickým právním 
systémem) 

Únor - březen 
Music (hudba, její vývoj a druhy, současné trendy, oblíbení autoři a 
interpreti) 

Duben 
Literature (základní přehled britské a americké literatury, ukázky 
textů) 

 

Literatura: 

 Internetová literatura 

 Učebnice jazyka C# 

 R. Vystavěl: Moderní programování 

 Herout: Učebnice jazyka Java 

 

Požadavky a klasifikace: 

 Splnění docházky dle klasifikačního řádu školy. 

 Aktivní účast na semináři. 

 Zpracování a prezentace jednoho tématu/pol. 

 Jeden test - slohová práce/pol. 

 Jedno ústní zkoušení - řízený rozhovor/pol. 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Šašková 


