Cílové zaměření předmětu v 9.ročníku Konverzace v anglickém jazyce
Předmět zařazen na dva roky v rámci projektu EU „Peníze školám“
Vzdělávání v předmětu v 9.ročníku směřuje k:
•
•
•
•
•
•

získáváni zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce
porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka
pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu k hodnotám jiných národů

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Konverzace v anglický jazyce
Ročník: 9
Výstupy žáka

Učivo – obsah

Žák se představí, uvede základní údaje – jméno, věk, dokáže vyjádřit jak Introduction
strávil prázdniny
Žák vyjmenuje své záliby a koníčky, dokáže vyjádřit proč ho daný koníček My hobbies
baví
Žák dokáže vyjádřit stručně děj, vyjmenuje hlavní představitele, popíše jejich My favourite film
vlastnosti
Žák představí svou rodnou obec, uvede základní údaje – počet obyvatel, My village/town
kulturní subjekty
Žák popíše jak probíhá jeho typický týden, vyjmenuje jednotlivé činnosti, My typical week
aktivity
Žák si procvičí své poslechové a čtecí dovednosti

Listening/reading exercises

Žák si procvičí slovní zásobu, popř. tematické okruhy

Procvičování AJ na PC

Průřezová témata
Poznámky

Žák vyjmenuje různé druhy obchodů, vyjádří svými slovy jaký je jeho vztah k Shopping
nakupování
Žák vyjmenuje různé druhy oblečení, vyjádří svůj postoj k módě

Dress, fashion

Žák vyjmenuje různé hudební žánry, vyjádří svůj vztah k hudbě

Music

Žák dokáže vyjádřit různé druhy počasí

Weather

Žák si procvičí své poslechové a čtecí dovednosti

Listening/reading exercises

Žák si připraví jednoduchý recept

Recipes (My favourite recipe)

Žák pomocí vnější a vnitřní charakteristiky popíše svou oblíbenou osobnost

My favourite celebrity

Žák si procvičí slovní zásobu, popř. tematické okruhy

Procvičování AJ na PC

Žák podá referát týkající se České republiky

The Czech Republic – 2 vyučovací hodiny

Žák podá stručný výklad týkající se hl. města, vyjmenuje nejzajímavější Prague
památky
Žák vyjádří svůj vztah k Vánocům, případně popíše jak Vánoce tráví

Christmas

Žák vyjmenuje různé druhy zdravotních problémů

Health

Žák si procvičí své poslechové a čtecí dovednosti

Listening/reading exercises

Žák vyjmenuje různé druhy profesí, vyjmenuje perspektivní povolání, které by I would like to be…
sám chtěl vykonávat
Žák vyhledá informace, které se týkají se Velké Británie, přednese referát

Great Britain – 2 vyučovací hodiny

Žák vyhledá informace, které se týkají USA, přednese referát

The USA – 2 vyučovací hodiny

Žák vyjmenuje druhy dopravy, porovná jejich kvalitu

Transport

Žák popíše pomocí vnější a vnitřní charakteristiky své přátele

Friends

Žák vyjmenuje různé druhy sportů, vybere si jeden a ten podrobněji popíše

Sport

Žák si procvičí slovní zásobu, popř. tematické okruhy

Procvičování AJ na PC

Žák vyjádří svůj postoj k televizi, televizním programům, vyjmenuje své Television
oblíbené programy, zhodnotí jejich kvalitu
My dream house
Žák popíše svůj vysněný dům
Listening/reading exercises
Žák si procvičí své poslechové a čtecí dovednosti
Songs (completion of missing words)
Žák doplní chybějící slova v předtištěném textu písní v anglickém jazyce
Žák si procvičí slovní zásobu, popř. tematické okruhy
Procvičování AJ na PC
Žák popíše své plány na prázdniny

Holidays (My plans…)

