
Vzd�lávací oblast: rozši�ující oblast, p�edm�t: konverzace z 1. cizího jazyka - anglický jazyk, 3. v�kové období, 8. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah Mezip�edm�tové 
vztahy

zvládá základní fráze týkající se návšt�vy léka�e; ovládat 
otázky týkající se zdraví 

At the doctor´s; What´s the matter with him; When is doctor in attendance; Do I have to 
make an appointement

Osobnostní rozvoj, 
psychohygiena

zdravý zp�sob života

umí hovo�it o divadle, divadelním p�edstavení; zná 
základní údaje ze Shakespearova života

I´d like to go to the theatre; The performance begins…., Author of this play is ,,,; 
Shakespeare was born

Jsme Evropané  Shakespeare (literatura - 
7.ro�ník)

umí hovo�it o oble�ení; používat základní fráze týkající 
se nákupu oble�ení; popisuje oble�ení

clothing; I´d like to have a shirt; size; He is wearing a blue T-shirt Vkusné oblékání

umí hovo�it o svém byt�, popisuje sv�j vysn�ný byt My flat; living room, dining room; In my ideal flat, there is …;I livie in flat house, villa etc. Rozvoj kreativity údržba bytu

umí hovo�it o po�así; dát základní rady týkající se 
oble�ení

Weather; what is the weather like; it´s awfullyhot; Today is a lovely day; It´s going to 
snow; You should wear …

Doptat se na cestu, poradit s orientací ve m�st�; 
popisuje m�sto, ve kterém žiji; pojmenovat d�ležité 
budovy ve m�st�

Could you tell me the way to …; How long does it take to …; turn right/left, go past, go 
straight ahead

Osobnostní rozvoj, 
mezilidské vztahy

Praha

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Mediální výchova - tvorba mediálního sd�lení, uplatn�ní a výb�r výrazových  prost�edk� a jejich kombinací pro tvorbu v�cn� správných a komunika�n� vhodných sd�lení, tvorba mediálního sd�lení pro 
školní �asopis, rozhlas, televizi �i inernetové médium, technologické možnosti a jejich omezení.Jsme Evropané - ko�eny a zdroje evropské civilizace, klí�ové mezníky evropské historie, Evropská 
integrace, instituce Evropské unie a jejich fungování. Co Evropu sd�luje a co ji rozd�luje.



Vzd�lávací oblast: rozši�ující oblast, p�edm�t: konverzace z 1. cizího jazyka - anglický jazyk, 3. v�kové období, 8. ro�ník

Ostatní:


