
Vzd�lávací oblast: rozši�ující oblast, p�edm�t: konverzace z 1. cizího jazyka - anglický jazyk, 3. v�kové období, 9. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení 
pr��ezových témat 

Mezip�edm�tové 
vztahy

umí vyjád�í blahop�ání, lítost; ovládá fráze týkající se 
lou�ení; napsat blahop�ání k narozeninám

parting, congratulations, pity, regret; I must say goodby now; Many happy returns; What 
a pity/shame

Morální rozvoj, hodnoty, 
postoje, praktická etika

zvládá telefonický hovor v cizím jazyce telephoning; Hallo, am I speaking to Mr. Green ?; Hallo, Green is speaking Multikulturní výchova, 
kulturní diference

domluví se na letišti; ovládá základní fráze týkající se 
cesty letadlem

on the plane; When is the next flight ?; I want to continue my journey to …; Can I get 
transit visa ?; Shall I fasten my seat belt

umí hovo�it o nebezpe�í kou�ení a užívání drog; vyjád�í 
varování, radu a lítost v minulosti

taking drugs and smoking; Do you smoke?; I don´t smoke on principle; Drughs are 
dangereous; You shouldn´t …, I warn you …, I didn´t know that …

Osobnostní rozvoj, 
psychohygiena

problematika závislosti 
(RV - 9.ro�ník)

umí hovo�it o svém budoucím povolání, popisuje 
zam�stnání rodi��

My future job; My father´s job is …; He works for a private company; My mother works 
in an office; My family´s average income is …; low/high salary

popisuje významné pražské památky, podá cizinc�m 
základní výklad o Praze

sightseeing; This church is from … century; This statue is by ….; This church is the 
burial place of …; The ceilling of the inner dome is decorated with paintings by …

Objevujeme Evropu a sv�t

Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Multikulturní výchova. Lidské vztahy. Význam kvality mezilidských vztah� pro harmonický rozvoj osobnosti - tolerance, empatie, um�ní vžít se do role druhého, lidská solidarita, osobní p�isp�ní k 
zapojení žák� z odlišného kultruního prost�edí do kolektivu t�ídy. Etnický p�vod- rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost, základní informace o r�zných 
etnických a kulturních skupinách, žijících v �eské a evropské spole�nosti, projevy rasové nesnášenlivosti, jejich rozpoznávání a d�vody vzniku. Mediální výchova - práce v realiza�ním týmu, redakce 
t�ídního �asopisu, utvá�ení týmu, význam r�zných v�kových a sociálních skupin pro obohacení týmu, spolupráce a komunikace v týmu, stanovení �asového harmonogramu a delegování úkol� a 
zodpov�dnosti, faktory ovliv�ující práci v týmu, pravidelnost mediální produkce. 
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Ostatní:


