
Název předmětu: ANGLICKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

1. Vzdělávací obsah: Předmět je obsahově vymezen očekávanými výstupy v RVP ZV 

vzdělávacího oboru Anglický jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které 

přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový 

základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování 

cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 

kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 

tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

Zaměřuje se na: Poslech s porozuměním; Mluvení; Čtení s porozuměním; Psaní. 

 

2. Výchovné a vzdělávací strategie: 

Kompetence k učení 

učitel 

- vede žáky k ověřování výsledků 

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

Kompetence k řešení problémů 

učitel 

- klade vhodné otázky 

- umožní volný přístup k informačním zdrojům 

Kompetence komunikativní 

učitel 

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

- vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

- vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

Kompetence sociální a personální 

učitel 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

- podněcuje žáky k argumentaci 

Kompetence občanské 

učitel 

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

- vede žáky k diskusi 

- vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 

Kompetence pracovní 

učitel 

- napomáhá při cestě ke správnému řešení 

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 

3. Průřezová témata: OSV1, OSV3, OSV4, OSV5, OSV8, OSV9, OSV10, EGS1, MKV4,  

EV4, MDV6 

4. Časové vymezení předmětu: 12 hodin 

6. roč. 3h 

7. roč. 3h 

8. roč. 3h 

9. roč. 3h 



5. Organizační vymezení předmětu: Výuka se realizuje formou vyučovacích hodin ve třídách, 

v počítačové učebně nebo v učebně s interaktivní tabulí. Výjimečně také v terénu při 

vhodném propojení s učivem. 

 


