
THE ENGLISH CLUB
AT OUR SCHOOL

every Wednesday from 14:45 to 16:15

Anglický klub je určen pro všechny žáky naší školy 
bez ohledu na studijní výsledky, kteří mají rádi angličtinu 

a navíc mají motivaci se zlepšovat.

Zájemci, hlaste se u vedoucí klubu Mgr. Ireny Pavelkové
do pondělí 16. září 2019.

Nejlepší účasníci klubu budou mít možnost složit 
mezinárodní certifikát FCE za velice zvýhodněnou 
cenu 3.000,- Kč. Podmínkou je min. 80% docházka.

Všichni ostatní mohou certifikát FCE složit za cenu 
4.100,- Kč. Běžná cena je kolem 4.500,- Kč.

Ze zájemců vybereme členy klubu. O počtu členů rozhodneme později. Ostatní budou náhradníci.



THE ENGLISH CLUB
Hlavní témata klubu:

Témata budou doplněna dalšími aktivitami podle úrovně a zájmu žáků.

Docházka do klubu:

1. Můj svět: představení sebe sama; jak vyjádřit 
zájem/nezájem, co mám a ne  m rád; jak napsat 
životopis
2. Lidé kolem mě: vztahy, lidé; jak popsat vzhled 
a zájmy člověka, vztahy mezi lidmi; jak napsat dopis 
kamarádovi
3. Volný čas: zájmy, sdílení zkušeností; jak vyjádřit 
zájem o druhého člověka; jak napsat dopis neznámému 
člověku (hostitelská rodina)
4. Vypravěči příběhů - jak vyprávět příběh, užitečné 
obraty, vyprávění příběhu podle klíčových slov; jak 
napsat příběh
5. Škola: předměty, vztah ke škole, co mi škola (ne) 
dává; jak překládat názvy předmětů a další výrazy 
typické pro školní prostředí; jak napsat esej
6. Práce: proč (ne) chodit do práce, proč mít brigádu, 
škola versus práce; jak překládat výrazy typické pro tuto 
oblast; jak napsat žádost o práci/brigádu
7. Příroda: proč (ne)chodit do přírody, proč ji chránit; 
jak vyjádřit souhlas a nesouhlas; rozhovor s vědcem
8. Cestování: o tom, proč lidé (ne) cestují, oblíbené 
destinace; jak vyjádřit obavy; americká/britská angličti-
na vs. angličtina nerodilých mluvčích

9. Dovolená: proč lidé jezdí na dovolenou, 
co si sbalit s sebou; jak si zarezervovat dovolenou, 
komunikace s cestovní kanceláří; jak napsat stížnost
10. Filmy: o filmech, film vs knížky; jak něco doporučit; 
jak popsat děj; jak napsat recenzi filmu
11. Hudba: o hudbě; angličtina v textech písniček; 
jak něco zhodnotit; jak napsat recenzi hudby
12. Knížky: o knížkách, proč (ne) čtu, e-knihy vs. tištěné 
knihy; jak diskutovat o rozdílných názorech; jak napsat 
recenzi knihy
13. Počítače: proč (ne) hrát počítačové hry, využití 
počítačů v různých oblastech života; jak se zeptat 
na názor druhého; jak napsat článek na internet
14. Móda: móda v mém životě, holky vs. kluci vs móda;  
rozhovor s módním návrhářem; nakupování oblečení; 
jak napsat reklamaci
15. Životní styl: proč dodržovat zdravý životní styl, 
zdravé/nezdravé jídlo; jak někoho o něčem přesvěd-
čit/změnit jeho názor; jak napsat článek do lifestylového 
magazínu
16. Sport: proč (ne) mám rád sport, amatérští vs. 
profesionální sportovci, klady a zápory; jak vyjádřit 
nadšení/zklamání; jak napsat článek o sportovní 
události

Přihlášení do klubu je dobrovolné. Pokud se žák do 
klubu přihlásí, je jeho povinností docházet. Absence 
musí být omluvena rodičem zápisem v omluvném listu. 
Žáci se omlouvají u Mgr. Pavelkové.
Žáci, kteří nebudou navštěvat klub pravidelně, budou 
vyloučeni.

Anglický klub je zřízen v rámci pravidel projektu „Rozvoj 19/21“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013148

Schůzky klubu budou každou středu od 14:45 do 
16:15, tj. 1,5 hodiny, v učebně U60. Pokud jeden 
týden klub odpadne, může se konat v dalším týdnu 2x. 
Za pět měsíců se musí zrealizovat 16 schůzek.
Klub bude fungovat min. v I. pololetí. Pokud bude zájem 
žáků, bude jeho činnost pokračovat i ve II. pololetí.


