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Vzdělávací oblast -  1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  Pro ročníky :  7.  -  9.  

Vzdělávací obor -  1.2. CIZÍ JAZYK  Vypracoval :      Mgr. Blanka Knížková          

Předmět -      1.2.4 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Zodpovídá : Mgr. Karel Poláček, ředitel školy 

Charakteristika předmětu – (Obsahové vymezení předmětu, Časové a organizační vymezení předmětu, Společné strategie+kompetence ) 
 
Volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce poskytuje a prohlubuje předpoklady pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá překonávat jazykové bariéry, 
přispívá k mobilitě žáků v jejich budoucím životě. 
Výuka probíhá v 7. -9. ročníku ZŠ. Předmět je povinný pro žáky, kteří si ho zvolí. 
Časová dotace předmětu: 2 hodiny týdně 
Jde o prohloubení produktivních a interaktivních řečových dovedností. Výuka gramatiky je omezena pouze na nezbytné minimum. Učivo vychází z každodenních situací, 
seznámí žáka s reáliemi anglicky mluvících zemí. 
 
Promítá se v něm část okruhů průřezových témat. 
OSV (Rozvoj schopností poznávání, komunikace) 
VME (Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět) 
MV   ( Multikuturalita) 
 
Mezipředmětové vztahy : český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, hudební výchova, rodinná výchva, občanská výchova. 
Předmět svým obsahem utváří u žáků především kompetence komunikativní a kompetence k učení. 
Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. V přiměřené míře je využívána audiovizuální technika. 
Pro potřeby hodnocení patří mezi předměty s převahou teoretického zaměření. 
 
 KOMPETENCE K UČENÍ 
• zdůrazňujeme schopnost plynně komunikovat 
• vedeme k propojování probraných témat a jazykových jevů 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
• řešíme jednoduché problémové situace v daném jazyce 
• rozvíjíme pohotovost řešit problém, chybí-li slovní zásoba 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
• užíváme moderních komunikačních technologií k posílení dorozumění 
• textovými, hudebními a poslechovými cvičeními vedeme žáky s souvislé a logické formulaci vět 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
• žáci si ve skupinách zvykají na vzájemnou spolupráci 
• cítí zodpovědnost za výsledek společné práce 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
• žáci porovnávají styl života, kulturní tradice v anglicky mluvících zemích 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
• učíme se samostatně pracovat a prezentovat výsledky své práce 
 
 

 


