
 

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů 

 
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0015 
Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Konverzační témata v anglickém jazyce 

 
Pořadové 

číslo 

Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Anotace 

1 Family VY_32_INOVACE_14_01 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

2 My home town VY_32_INOVACE_14_02 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

3 
Transport and 
travelling 

VY_32_INOVACE_14_03 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

4 Shopping VY_32_INOVACE_14_04 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

5 
People and society 

 

VY_32_INOVACE_14_05 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

6 

My best friend 

 

VY_32_INOVACE_14_06 Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

7 

The Czech 

Republic 

 

VY_32_INOVACE_14_07 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 



 

8 Canada VY_32_INOVACE_14_08 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

9 

School and 

education 

 

VY_32_INOVACE_14_09 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

10 
Sports, games 

 

VY_32_INOVACE_14_10 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

11 
Food, meals 

 

VY_32_INOVACE_14_11 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

12 

Australia and New 

Zealand 

 

VY_32_INOVACE_14_12 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

13 
USA 

 

VY_32_INOVACE_14_13 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

14 
Great Britain 

 

VY_32_INOVACE_14_14 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

15 

Nature, 

environment 

 

VY_32_INOVACE_14_15 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

16 

Health and 

illnesess 

 

VY_32_INOVACE_14_16 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 



 

17 
Daily routine 

 

VY_32_INOVACE_14_17 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

18 

Free times and 

culture 

 

VY_32_INOVACE_14_18 
Ing. Kateřina 

Chalupkova 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

19 

Science and 

technology 

 

VY_32_INOVACE_14_19 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

20 
Housing 

 

VY_32_INOVACE_14_20 
Ing. Kateřina 

Chalupková 

Materiál podporuje výuku cizích jazyků a rozvíjí schopnost studentů komunikovat na 

dané téma. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


