
“ Roční plán práce na školní rok 2019/2020  
  

Třída: 9A/9B Předmět: AJ konverzace  

Vyučující: Andrew Napthine Počet hodin týdně: 1  

  
Měsíc  Učivo  Očekávané výstupy  poznámka  

Září  Zahraniční film i knihy, 

computer games, and other 

hobbies 

 

Songs: Ed Sheeran and other 

pop songs 

- vypráví o svém nejoblíbenějším 

zahraničním herci/ herečce a filmu 

Discuss our hobbies, and pasttimes 

activities…  

Singing and discussing 

  

Říjen  Sport  and games, sporting 

events, healthy livestyle 

 

Autumn Festivals 

-zná základní druhy sportu a 

dokáže anglicky popsat základní 

pravidla  

-zná typické americké a anglické 

sporty  

-vypráví o svém oblíbeném sportu  

 

+ autumn festivals 

  

Listopad  Příklady některých typických 

svátků v anglicky mluvících 

zemích  

 

Travelling and other cultures 

- seznámí se s svátky jako je 

Halloween, Thanksgiving aj.  

- vypráví naopak o typicky českých 

svátcích a tradicích, jako jsou např. 

Hody  

Vacational experiences 

  

Prosinec  Vánoce ve Velké Británii a v 

USA  

 

New Year Celebrations 

 

Christmas Carols 

- seznámí se se způsobem, jak se 

slaví Vánoce a Nový rok ve VB a v 

USA  

- povídá, jak bude trávit zimní 

prázdniny  

Novy Rok 

Singing Christmas carol and 

discussin their meaning! 

  

Leden  Domácí zvířata  

New Years Resolutions 

Winter Sporting activities 

- vypráví o svém domácím zvířeti  

-vypravi o svém New Year´s 

Resoiution,  

Talking about winter sports and 

other activities 

  

Únor  Britská a americká kuchyně 

 

A healthy diet 

 

Fast food?  

- seznámí se s britským a 

americkým způsobem stravování  

- povídá o české kuchyni, představí 

své oblíbené české jídlo  

 

Typical British and American 

meals 

  

Březen  Stručná geografie USA  

 

- seznámí se s nejznámějšími státy 

a velkoměsty USA  

  



The United 

Kingdom….England,Wales, 

Scotland and Northern Ireland 

- vypracuje prezentaci a vypráví o 

jednom z měst nebo státu USA, 

který by chtěl navštívit  

Speaking about life in the UK  
Duben  Stručná historie USA, 

významné osobnosti  

Famous sites in the UK 

- seznámí se se stručnou historií 

USA, významnými osobnostmi z 

minulosti a současnosti USA  

Speaking about Stone Henge and 

other tourist sites in the UK 

  

Květen  Školní rok ve Velké Británii  
 
Exams and types of school 
  

- seznámí se s základními rysy 

školního systému ve VB na ZŠ  

- srovnává v základech systém ve 

VB a v ČR; vypráví o svých 

školních povinnostech  

  

Červen  Vysněná dovolená  

 

Summer Plans 

- připraví si prezentaci a vypráví o 

místu, kde by chtěl strávit 

prázdniny  

  

  

 

 


