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1. Osobní identifikace, osobní charakteristika a rodina a rodinné aktivity
Údaje o osobě; osobní charakteristika; školní docházka; můj nejlepší učitel; koníčky; moje dětství,
bydliště, plány do budoucna; nejlepší přítel/přítelkyně, ideální životní partner; moje rodina –
členové, vztahy v rodině, vlastnosti jednotlivých rodinných příslušníků, aktivity ve volném čase,
2. Domov a bydlení – bydliště a jeho okolí, domácnost, domácí práce
Možnosti bydlení; bytová situace v ČR; jak bydlí naše rodina; život v rodinném domku a novostavbě,
ve městě nebo na vesnici – výhody a nevýhody; bytová kultura – jak chci osobně žít; popis pokoje a
bytu
3. Každodenní život
Můj denní program a povinnosti ve všedním dnu, týdnu a o víkendu; dovolená; můj volný čas o
prázdninách; cestování do školy
4. Vzdělávání – studium, výuka a vzdělávání a společnost
Školský systém v ČR a Velké Británii a USA; naše škola - předměty, budova, vybavení a zařízení tříd,
výuka cizích jazyků; můj obor a plány do budoucna.
5. Volný čas a zábava – sport
Druhy sportů, disciplíny; sportovní vyžití v našem městě; nejvýznamnější sportovní události v ČR a
ve světě; aktivní a pasivní sport
6. Volný čas a zábava – kultura a umění, koníčky, záliby, společenské události
Co rozumíme pod pojmem kultura; kulturní život v našem městě; můj kulturní život; nejvýznamnější
kulturní události v ČR a ve světě
7. Mezilidské vztahy a multikulturní společnost
Vztahy v rámci rodiny; moje parta; vztah k menšinám a jiným skupinám; společenské problémy –
drogy, alkohol; EU – historie, symboly, orgány, cíle, výhody a nevýhody členství EU a život v EU;
život v cizích zemích – cizí jazyk, místa, zvyky, lidé
8. Cestování – dovolená, prázdniny, výlety a doprava
Důvody proč lidé cestují; individuální cestování x cestovní kancelář; ubytování; strava; služby;
v hotelu, na recepci – přihlašovací formulář; hotelový pokoj; cestování v ČR a do zahraničí; dopravní
prostředky; dovolená, prázdniny

9. Zdraví a hygiena
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Nemoci; u lékaře; lidské tělo, důležité orgány; v lázních; v nemocnici; ne/zdravá výživa; ne/zdravý
životní styl; hygienické návyky; péče o zdraví; vzhled
10. Stravování a (zdravá) výživa, gastronomie
Ne/zdravá výživa; stravovací návyky; jak jíme u nás; jídelníček; nákupy; recept; česká a
mezinárodní kuchyně; tradiční jídla (Vánoce, Velikonoce)
11. Nakupování a životní styl
Nakupování; možnosti nákupu v našem městě; denní nákupy; oddělení v obchodním domě;
v obchodě; můj vztah k módě; způsoby platby
12. Práce a povolání
Životopis - náležitosti; žádost o pracovní místo; způsoby nalezení práce; pracovní pohovor; má
budoucí kariéra
13 Služby – doprava a komunikační prostředky, služby a životní styl
Služby v našem městě – turismus, lázeňství, kulturní instituce – kino, divadlo, doprava
14. Společnost a sdělovací prostředky
Média – jejich role, využití; internet – výhody x nevýhody, nebezpečí; televizí programy a pořady
15. Společnost – zvyky a tradice, život v současné společnosti
Svátky a významné dny v roce u nás; rodinné oslavy a události; Vánoce, Velikonoce - zvyky;
předvánoční čas
16. Zeměpis a příroda – počasí a roční období
Střídání ročních období; počasí v jednotlivých ročních obdobích; aktivity; oblečení; svátky spojené
s jednotlivými ročními obdobími
17. Zeměpis a příroda – životní prostředí
Problémy dnešního světa; příroda a životní prostředí; ochrana životního prostředí; civilizační
nemoci; změna klimatu a jeho následky
18. Reálie SRN
Geografické uspořádání; obyvatelstvo a řeč; státní zřízení; hospodářství; zajímavá místa
19. Reálie ČR
Geografické uspořádání; obyvatelstvo a řeč; historie; státní zřízení; hospodářství; zajímavá místa
20. Karlovy Vary
Nejvýznamnější lázně v ČR – léčebné procedury; historie a legenda o vzniku; architektura;
kolonády; další pamětihodnosti; sportovní a kulturní možnosti; region
21. Praha
Hlavní město ČR – jeho význam; historie, pamětihodnosti; turismus; sportovní a kulturní možnosti
22. Obchodní korespondence – žádost o místo
Význam a využití; druhy, forma; náležitosti dopisu; srovnání s privátní korespondencí; základní
fráze - žádost o místo
23. Odborné téma – životopis
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Význam a využití; forma a náležitosti životopisu
24. Odborné téma – logistika, moje praxe
Logistika – definice; budoucí uplatnění v oboru; moje praxe
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