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školní rok 2019/2020– jarní a podzimní období MZ
_________________________________________________________________________________
1. Osobní charakteristika
-

moje koníčky, záliby
denní program, volný čas
životopis
popis osoby (vlastnosti, vzhled, oblékání)
rodina a rodinné vztahy
představy o osobním životě (práce a výběr povolání , životní styl)

Personal characteristic
-

My hobbies, likes and dislikes
Daily programme, free time
Curriculum Vitae
Person´s description (personal qualities, appearance, clothes)
Family
Ideas of the future life (jobs and choosing careers, way of life)

_________________________________________________________________________________
1. Kultura a umění
-

kulturní možnosti a zájmy, zvyky, tradice a svátky v ČR a anglicky mluvících zemích
kultura (galerie, muzea, literatura) v České republice, Velké Británii a USA
známé osobnosti anglicky mluvících zemí
masmédia

Culture and art
-

cultural possibilities and interests, customs, traditions and festivals in the CR and English speaking
countries
- culture (galeries, museums, literature) in the Czech Republic, Great Britain and the USA
- famous people of English speaking countries
- masmedia
___________________________________________________________________________________
2. Nakupování a služby, stravování, móda
-

druhy obchodů a druhy zboží
nakupování
služby (pošta, banka, zdravotnická zařízení,…)
druhy jídel a pití, stravovací návyky
stolování v britských domácnostech
typy stravovacích zařízení
v restauraci (výběr, objednání, placení)
oblečení a doplňky
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Shopping and services, fashion
- kinds of shops and kinds of goods
- shopping
- services (post office, bank, health care institutions,…)
- kinds of food and drinks, eating habits
- serving meals in British households
- kinds of catering facilities
- at a restaurant (choosing, ordering and payment)
- clothes and accessories
____________________________________________________________________________________
3.

Cestování, anglicky mluvící země
-

zeměpisné názvy míst (země, řeky, hory, města, …)
druhy dopravních prostředků (výhody a nevýhody)
Spojené Království, Londýn a jiná zajímavá místa, politický systém
USA, New York a jiná zajímavá místa, politický systém

Travelling, English speaking countries
- geographical names of places (countries, rivers, mountains, cities,…)
- means of transport (advantages and disadvantages)
- the United Kingdom, London and other interesting places, political system
- the USA, New York and other interesting places, political system
____________________________________________________________________________________
4. Sport
druhy sportů a jejich klasifikace, sporty a hry ve Velké Británii a v USA
můj postoj ke sportům
sportovní zařízení v místě bydliště

Sport
-

kinds of sports and their classification, sports and games in Great Britain and the USA
my attitude to sports
sport facilities in the place where I live

5. Česká republika
-

zajímavá místa v České republice
Praha

The Czech Republic
-

places of interests in the Czech Republic
Prague
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6. Bydlení
domov – popis
představa budoucího bydlení
druhy bydlení

-

Housing
- house/flat – description
- idea of future living
- kinds of living
____________________________________________________________________________________
7. Příroda
-

počasí, podnebí, roční období
zvířata a rostliny

Nature
-

weather, climate, seasons of the year
animals and plants

8. Životní prostředí
problémy životního prostředí
ohrožené druhy zvířat
možná řešení
vlastní aktivity, dobrovolnictví

-

Environment
- environmental problems
- endangered species
- possible solutions
- own activities, volunteerism
____________________________________________________________________________________
9. Školy a vzdělávání
-

britský a americký vzdělávací systém
předměty ve škole

Schools and education
-

British and American school system
school subjects

10. Práce a výběr zaměstnání
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druhy povolání, CV
povolání ve zdravotnických zařízeních
charakteristika povolání zdravotní sestry

-

Jobs and choosing careers

- kinds of jobs, CV
- jobs in health-care institutions
- characteristics of nurse´s professional programme
____________________________________________________________________________________
11. Společnost a sociální problémy
-

vztahy
komunikace
sociální problémy
mladá generace/generační rozdíly

Society and social problems
-

relationship
communication
social problems
young generation/generation gap

12. Lidské tělo
-

lidské tělo – vnitřní orgány
části lidského těla

Human body
-

human body – internal organs
parts of the body

13. Nemoci
-

typy nemocí a jejich symptomy

Illnesses and diseases
-

types of illnesses and diseases and their symptoms

14. Nemocniční oddělení
-

názvy nemocničních oddělení, jejich činnost, specialisté
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Hospital wards and departments
-

names of hospital wards/departments, their activities, health specialists

15. U lékaře
-

komunikace s praktickým lékařem
vyšetření
ošetření
druhy léků

At the doctor´s
-

communication with the GP
examinations
treatment
types of medications

16. První pomoc
-

život ohrožující situace a poskytnutí první pomoci
lékárnička

First aid
- life-threatening situations and providing first aid
- first-aid kit

17. Profese v nemocnici
-

specialisté
zdravotnický personál

Professions in hospital
-

specialists
health-care staff

18. Zdravotní péče
-

zdravý životní styl
vegetariánství
alternativní medicína
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Health care
-

healthy life style
vegetarianism
alternative medicine

19. Lázně
-

léčivé prameny v ČR
lázeňská místa
nemoci

-

healing springs in the CR
spa towns
diseases

Spas

Témata jsou platná pro jarní i podzimní termín MZ.
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