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Pořadové 
číslo 

Označení materiálu Téma Anotace DUM 

1. 

VY_32_INOVACE_201	  
Práce a budoucí 
povolání 

Žák se orientuje ve slovní zásobě k 
tématu a používá vhodná slova 
 

2. 

VY_32_INOVACE_202	  
Práce a budoucí 
povolání  

žák popisuje obrázky vhodnými 
obraty s využitím slovní zásoby z 
DUM 201 
 

3. 

VY_32_INOVACE_203	  
Práce a budoucí 
povolání  

Test slovní zásoby a jednoduchých 
obratů 
 

4. 

VY_32_INOVACE_204	   Životopis 
zásady psaní životopisu a slovní 
zásoba 
 

5. 

VY_32_INOVACE_205	   Životopis 

Nácvik psaní životopisu – žák 
napíše vlastní životopis podle 
zvládnuté šablony 
 

6. 

VY_32_INOVACE_206	   Životopis  
Slouží k procvičení gramatiky nebo 
ověření znalostí, Lze použít jako 
pracovní list nebo i  didaktický test. 

7. 

VY_32_INOVACE_207	   Pracovní pohovor 

Slovní zásoba – vhodné obraty 
Žák si osvojí vhodnou slovní zásobu 
k nácviku  pracovního pohovoru 
 

8. 

VY_32_INOVACE_208	   Pracovní pohovor  

Nácvik obratů k pracovnímu 
pohovoru 
Procvičení vhodných vět a vhodné 
reakce , zapamatování 

9. 

VY_32_INOVACE_209	   Pracovní pohovor  
Pracovní pohovor – testovací 
materiál 
 



	  

10. 

VY_32_INOVACE_210	   Lidské tělo  
Shrnutí a  nácvik slovní zásoby v 
tematice lidské tělo 
 

11. 

VY_32_INOVACE_211	   Zdravý životní styl 

Shrnutí a  nácvik slovní zásoby o 
zdravém životním stylu, cvičení, 
nemocech, výživě a návštěvě lékaře 
 

12. VY_32_INOVACE_212	   Lidské tělo Procvičení slovní zásoby lidské tělo 
 

13. 

VY_32_INOVACE_213	   Lidské tělo 
Test a kontrola ovládnutí slovní 
zásoby 
 

14. 

VY_32_INOVACE_214	   Zdravý životní styl  
Test a kontrola ovládnutí slovní 
zásoby 
 

15. 

VY_32_INOVACE_215	   Zdravý životní styl 
Test a kontrola ovládnutí slovní 
zásoby 
 

16. 

VY_32_INOVACE_216	  
Lidské tělo, jídlo, 
nemoci  

Obrazové podklady k vlastnímu 
samostatnému projevu 
 

17. 

VY_32_INOVACE_217	  
Technologie, média, 
vynálezy  

Osvojení slovní zásoby 
 

18. 

VY_32_INOVACE_218	  
Technologie, média, 
vynálezy -  

Obrázky k nácviku samostatného 
projevu 
 

19. 

VY_32_INOVACE_219	  

Technologie, média, 
vynálezy - test 
ovládnutí slovní 
zásoby 

Test ovládnutí slovní zásoby 
 

20. 

VY_32_INOVACE_220	   Vzdělávání  

Žák zvládne základní slovní zásobu 
požadovanou k uvedenému 
konverzačnímu tématu jako přípravu 
k maturitě 
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