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Anglický jazyk  

Charakteristika vyu čovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

 ▪ Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru RVP ZV Cizí 
jazyk.  

 ▪ Obsahovou náplní Anglického jazyka je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, 
produktivních, interaktivních a mediačních pomocí jazykových prostředků. K jejich rozvíjení 
je využívána slovní zásoba stanovených tematických okruhů a komunikačních situací, 
autentické nebo adaptované materiály, které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům, 
nadání a potřebám budoucího povolání.  

 ▪ Žáci začínají s výukou Cizího jazyka – Anglického jazyka ve 3. třídě a pokračují až do 
9. třídy s časovou dotací tři hodiny týdně v každém ročníku. V 6. až 9. ročníků se žáci učí 
používat složitější jazykové prostředky v rozmanitých jazykových situacích, a to nejen 
v mluveném, ale i psaném projevu, získávají základní přehled o mluvnickém uspořádání 
jazyka a osvojují si slovní zásobu ve stanovených tematických okruzích.  

 ▪ Žáci v jednotlivých třídách jsou děleni do dvou menších skupin, je-li toto z provozních a 
personálních důvodů možné. Výuka probíhá v klasických třídách i ve speciální jazykové 
učebně vybavené základními jazykovými pomůckami, počítačem a zvukovou technikou. Při 
výuce jsou využity různé styly a metody výuky a organizační formy – frontální výuka, práce 
žáků ve dvojicích a menších skupinách, samostatná práce žáků. Z mimoškolních aktivit jsou 
žákům nabízeny např. soutěže v anglickém jazyce. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata:  

• OSV - Osobnostní a sociální výchova: Sociální rozvoj – Komunikace, mezilidské vztahy; 
Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznání, kreativita; 

• MKV - Multikulturní výchova: Lidské vztahy; Kulturní diference; Multikulturalita; 
• VDO - Výchova demokratického občana: Občan, občanská společnost a škola; 
• VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Jsme Evropané; 

Objevujeme Evropu a svět 
• MV - Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálního čtení; 
• EV - Environmentální výchova: Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Žáci přirozeně rozvíjejí své komunikativní kompetence, také ale poznávají různé strategie 
učení a praktické propojení jazykových dovedností s běžným osobním životem. Klíčové 
kompetence jsou utvářeny a rozvíjeny využíváním rozličných postupů, metod a forem práce.  
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1. Rozvoj kompetence k učení 
- žáci jsou seznámeni se strategiemi učení se cizímu jazyku, způsoby procvičování a 
rozvíjení jazykových dovedností 
- žáci jsou vedeni k prozkoumání svých slabých i silných stránek učení se cizímu 
jazyku, rozpoznávání překážek, přijímání podpory, zpětné vazby i kritiky, vytvoření si 
plánu zlepšování svých dovedností 
- žáci jsou vedeni k využívání i dalších nástrojů k procvičování si svých jazykových 
dovedností, např. online nástroje 
 

2. Rozvoj kompetence k řešení problémů 
- žáci jsou vedeni k rozpoznání jazykové situace či problému, k určení podobnosti 
s dříve známou situací a rozlišení jejich shodných a odlišných znaků 
- žáci jsou motivováni k předvídání možných problémů při řešení jazykové situace či 
problému 
- žákům jsou předkládány takové aktivity, ve kterých se učí posoudit, zda k řešení 
situace či problému stačí jejich znalosti a které z těchto znalostí a dovedností je nutno 
použít 
- žáci jsou podporováni při hodnocení vlastních i předložených možností řešení 
- žáci jsou seznamováni s postupy diagnostikování chyb a navrhování nových 
jazykových řešení 
- dle nových zjištění a porozumění jsou žáci motivováni k změnám a modifikaci svých 
odpovědí 
 

3. Rozvoj kompetence komunikativní 
- žákům jsou předkládány anglické texty a promluvy, rozpoznají v nich hlavní téma, 
obsah a klíčová místa 
- žáci jsou vedeni k vybírání takových informací z různých zdrojů, které dle nich 
budou potřebné pro další řešení úkolu 
- žáci jsou motivováni k vyjadřování v anglickém jazyce, používání jednoznačných 
vyjádření, stavbě přehledných a souvislých větných celků, nacházení vhodných výrazů 
pro co nejlepší vysvětlení svých záměrů 
- žáci jsou vedeni k uspořádání informací logicky dle časových a dějových souvislostí, 
písemné sdělení vyjadřují uceleně, stavba vět a textu je souvislá 
- žáci jsou vedeni k ucelenému a srozumitelnému ústnímu projevu před známým i 
neznámým publikem, využití svých připravených poznámek 
- žáci jsou vedeni k rozlišování komunikačních situací, určení toho co, jak a komu 
sdělují a dle toho volí jazykové prostředky 
- žáci se v navozených komunikačních situacích učí, jak dát ostatním najevo své 
naslouchání, vstřícnost a porozumění – verbálně, neverbálně i paralingválně 
 

4. Rozvoj kompetence sociální a personální 
- žáci se ve skupinách učí analyzovat jazykovou úlohu a společně určit cíl 
- žáci jsou vedeni k sledování průběhu práce dle stanoveného harmonogramu, 
sledování závěrečného termínu 
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- žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci, aktivní komunikaci, využívání slovníku 
- žáci jsou vedeni k ochotné pomoci spolužákovi, který danému cizímu výrazu 
neporozuměl 
- žákům je umožněno diskutovat o každodenních tématech v navozených situacích 
 

5. Rozvoj kompetence občanské 
- žáci jsou vedeni k tomu, aby v anglickém jazyce vyjádřili své pocity 
- žáci jsou spolu s vrstevníky vedeni k vytváření a formulování pravidel různých 
jazykových aktivit, tato pravidla respektovali a přijímali následky toho, že je nedodrží 
- při navozených situacích bez pevných pravidel žáci respektují hranici své svobody 
tam, kde začíná svoboda jiného 
 

6. Rozvoj kompetence pracovní 
- žáci se učí naplánování kroků úkolu a jednotlivých činností tak, aby vedli 
k žádanému výsledku 
- žáci dle situace odhadnou potřebný čas pro splnění úkolu, svůj odhad dokáží zpětně 
reflektovat 
- v předkládaných komplexních jazykových aktivitách žáci vyberou materiály a 
pomůcky nejlépe odpovídající úkolu 
- žáci jsou motivováni k realistickému posouzení svých možností v anglickém jazyce 
- žáci jsou vedeni k vytváření svého jazykového portfolia, ví, kdy a jakým způsobem 
je možné ho využít 
- žáci jsou vedeni k získávání nových informací díky informačním technologiím 


