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TEMATICKÉ OKRUHY SJZV 

ČESKÝ JAZYK – KONVERZAČNÍ OKRUHY 

 
1. RODINA, RODINNÝ ŽIVOT, PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY 
Rodinní příslušníci, autobiografie, příbuzní, rodinné oslavy, svatba, ideální partner, manželský život, domácí 
práce, rodinný rozpočet, časté příčiny rozvodu, problémy s vychováváním dětí, generační problémy, změny v 
rodinném životě ve 20. století. 
 
2. DŮM, DOMOV, BYDLENÍ, ZAŘÍZENÍ BYTU  
Různé druhy ubytování, druhy obydlí, stavění domu, části domu, údržba, nákres bytu, nábytek, zařízení, jak a 
kde žijete, váš vysněný domov, bytové problémy v ČR. 
 
3. JÍDLO, STRAVOVÁNÍ 
Vaření, kuchyňské vybavení, prostřený stůl, vaše oblíbená jídla, zdravá výživa, objednávání v restauraci, 
tradiční česká kuchyně, tradiční kuchyně vašeho národa. 
  
4. OBCHODY, SLUŽBY OBYVATELSTVU 
nakupování, nákupní zvyky, obchody, obchodní domy, reklama, obchodní veletrhy, služby, opravny, hotely. 
 
5. MÓDA, OBLEČENÍ 
Popis oděvu, materiály, barvy, vzory, obuv, sportovní oděv, pracovní oděvy, módní doplňky, móda, oděvy na 
zakázku, vývoj odívání 
 
6. POVOLÁNÍ, PRÁCE A KARIÉRA 
Druhy povolání, hledání práce, pracovní úřad, přijímací pohovor, vaše představa o dobré práci,  uspokojení z 
práce, pracovní morálka, ukončení pracovního poměru, sociální zabezpečení, nezaměstnanost. 
 
7. DENNÍ REŽIM, VOLNÝ ČAS, ZÁJMY, ZÁLIBY, DOVOLENÁ 
Pracovní dny, víkendy, části dne, odpočinkové aktivity, záliby, zabavování návštěv, společenské hry, dovolená. 
 
8. PENÍZE, MĚNA, KOMUNIKACE 
Poštovní služby, dopisy, balíky, telefon, e-mail, internet, posílání peněz, bankovní účty, spoření, pojištění. 
 
9. MĚSTO A VESNICE, MOJE BYDLIŠTĚ 
Život ve městě nebo na vesnici, výhody a nevýhody, městské organizace, centrum a předměstí, stavby, 
dopravní prostředky, likvidace odpadu a jiné služby, moderní vesnice. 
 
10. LIDSKÝ ŽIVOT, ŽIVOTOPIS, PLÁNY DO BUDOUCNA, SPOLEČENSKÝ STYK 
Narození, studium, svatba, manželství, soužití s dětmi, kariéra v zaměstnání, stáří, životopis, soužití s okolím, 
představování, omluvy, blahopřání. 
 
11. CESTOVÁNÍ A DOPRAVA, PĚŠÍ TURISTIKA 
Dopravní prostředky, cestování letadlem, cestování po moři, cestování vlakem, silniční nehody, cyklistika, 
turistika, cestování do zahraničí, názvy cizích zemí, nejdelší cesta, kterou jste v životě podnikli, na dovolené, 
přípravy na výlet, ubytování 
 
12. KLIMA, POČASÍ, ROČNÍ OBDOBÍ 
Klima ve vaší zemi, roční období, předpověď počasí, povětrnostní podmínky, deštivé počasí, chladné počasí, 
horké počasí, pranostiky. 
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13. PŘÍRODA, ZVÍŘATA A ROSTLINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
důležité geografické termíny - přírodní jevy, přírodní katastrofy, divoká zvířata, obecná zvířecí terminologie, 
zvířata v zoo, domácí zvířata, stromy, květiny, hlavní problémy, kterým čelí svět, ekologie, jak se chovat 
ekologicky 
 
14. ZDRAVÍ, NEMOCI, LÉČENÍ, LIDSKÉ TĚLO 
Části těla, kostra, orgány, vnější vzhled, hlava, tělo a končetiny, těhotenství a porod, běžné nemoci, u lékaře, v 
nemocnici, v lázních, nehody, první pomoc, zuby, u zubaře, léky, léčba, smrtelné nemoci, pohlavní nemoci, 
narkomanie. 
 
15. SPORT A HRY 
Sportovní soutěže, olympijské hry, druhy sportů, letní a zimní sporty, rekreační sporty, turistika, profesionální 
sport, doping, váš oblíbený sport - pravidla, vybavení, sport a sdělovací prostředky. 
 
16. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 
Rádio, televize, noviny a časopisy a jejich obsah, kvalitní, populární, bulvární tisk, role sdělovacích prostředků 
ve společnosti, etika, cenzura, reklama, vaše oblíbené noviny, rozhlasové a televizní programy. 
 
17. KULTURA, KULTURNÍ ŽIVOT, PAMĚTIHODNOSTI 
Divadla, kina, koncerty, balet, předprodej vstupenek, vnitřek divadla, hudební nástroje, hudební skupiny, čtení, 
knihovny, poezie, próza, umění – malířství, sochařství, galerie, umělecké výstavy, zábava - film, hudba, 
koncerty, památky ve vašem městě a okolí, hlavní město, hrady, kostely. 
 
18. VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA, SYSTÉM ŠKOLSTVÍ 
Studium a zkoušky, povinná školní docházka, střední školy, univerzity, státní a soukromé školy, cizí jazyky, 
učební metody, vaše školní dny, váš oblíbený učitel. 
 
19. MEZILIDSKÉ VZTAHY, SPOLEČENSKÉ PROBLÉMY 
Lidské hodnoty, problémy imigrace, trestní činnost, vliv vědy a techniky na člověka, kriminalita mládeže, 
drogová závislost, rasová nesnášenlivost, civilizační choroby, války, charitativní činnost. 
 
20. STÁTNÍ SVÁTKY, ZVYKY A TRADICE 
Prázdniny a svátky v ČR a ve vaší zemi -  rozdíly, svátky typické pro ČR a vaši zemi, jejich původ, kdy a jak 
jsou oslavovány, české zvyky a tradice. 
 
 
 

ČESKÝ JAZYK – REÁLIE 

 
1. Povrch ČR (charakteristika povrchu, hranice, řeky, klimatické podmínky) 

2. Doprava v ČR (druhy dopravy, jejich využití; městská doprava a její organizace) 

3. Organizace státu, státní moc, orgány moci, volební systém, politické strany a hnutí 

4. Zemědělství ČR (se stručnou informací o povrchu ČR a ekologii) 

5. Průmysl ČR (se stručnou informací o povrchu ČR; ekologické problémy) 

6. Sociální a zdravotní péče v ČR (výhody pojištění a připojištění) 

7. Rozdělení ČR do krajů (charakteristika alespoň jednoho kraje – povrch, průmysl, zemědělství, doprava, 

ekologické problémy) 

8. Turistika v ČR a její možnosti pro prezentaci i širší poznání země 
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9. Systém vzdělání v ČR (stručná informace o vzdělávání dříve a dnes, povinnosti, práva a výhody studentů, 

významné osobnosti v tomto oboru) 

10. Významná historická období českých dějin do konce 19. století 

11. Charakteristika významných období 20. století 

12. Vývoj české literatury (stručná informace se zaměřením na jedno období dle vlastní volby) 

13. Vývoj českého malířství (stručná informace; charakteristika malíře, období dle vlastní volby) 

14. Vývoj české hudby (stručná informace; charakteristika období nebo skladatele dle vlastní volby) 

15. Filmová a divadelní tvorba (stručná informace; charakteristika filmu, divadla a osobnosti dle vlastní volby) 

16. Folklorní tvorba (význam, projevy činnosti dříve a dnes, obyčeje, přísloví, svátky náboženské, rodinné a 

státní) 

17. Sdělovací prostředky (jejich význam, možnost porovnání s uplatněním v zemi kandidáta) 

18. Architektonické styly (procházka některými českými nebo moravskými městy nebo místy, která kandidát 

osobně poznal) 

19. Praha – centrum kultury (procházka Prahou se zaměřením na umělecké památky, možnosti kulturního 

vyžití i příjemného odpočinku) 

20. Významné české osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky, sportu; nositelé Nobelovy ceny 

 


