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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk   

Charakteristika vyu čovacího předmětu 

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

jazyk.  

Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při 
kontaktu s lidmi z různých zemí a pro práci s počítačem a internetem. Je zdůrazňován rozvoj 
komunikačních jazykových dovedností a jejich praktická využitelnost. Dalším cílem je 
rozšířit schopnosti žáků při používání informačních a komunikačních technologií, které 
nejčastěji využívají anglický jazyk.  

Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a spoluzodpovědnosti za výsledky vlastního učení 
(sebehodnocení, sledování vlastního pokroku). 

1. stupeň ZŠ 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se zařazuje do výuky ve 3. až 5. ročníku v této hodinové 
dotaci:  

3 hodiny týdně v každém ročníku 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Ve třídách s větším počtem jsou žáci na anglický jazyk děleni do dvou menších skupin. 
Výuka probíhá v kmenových třídách i ve speciální jazykové učebně vybavené základními 
jazykovými pomůckami, počítačem a zvukovou technikou, popř. v učebnách vybavených 
interaktivní tabulí či v počítačové učebně. Vyučovací proces probíhá za využití různých 
metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce, práce ve dvojicích, 
samostatná práce, individuální výuka, frontální výuka, projektová práce v menších týmech). 
Zohledňují se rozdílné učební styly jednotlivých žáků. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující 
aktivity, např. práce s časopisy, soutěže, exkurze, divadelní představení.   

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Na 1. stupni se zaměřujeme především na získání zájmu žáka o učení se anglickému jazyku a 
budování pozitivního vztahu k předmětu. 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, které odpovídají vyspělosti žáků, jejich 
zájmům, nadání a potřebám. 



64 

Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout takto: 

Žák se dovede zúčastnit velmi jednoduchého rozhovoru, ptát se a odpovídat na jednoduché 
dotazy o sobě a svém okolí (o lidech, které zná, o své rodině a o tom, kde bydlí, co má). Je 
schopen vést jednoduchou konverzaci, zformulovat jednoduché výpovědi. Žák rozumí a 
vhodně odpovídá na jazyk běžně používaný učitelem v rámci výuky (pozdravy, pokyny, 
hodnocení, …). Umí pojmenovat a popsat předměty ve svém okolí, vybavení třídy a 
aktovky,… Dovede opsat věty související s výukou a vykonat pokyny v souvislosti se 
školními aktivitami. Rozumí otázkám a odpovědím, které jsou formulovány pomalu a 
zřetelně, případně trpělivě zopakovány. 

Na konci 1. stupně (viz STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ):  

• Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností. 

• Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 

• Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 

• Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. 

• Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

• Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

• Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům. 

• Žák rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu. 

• Žák napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

• Žák vyplní osobní údaje do formuláře. 

Zařazení doporučeného rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika třídy a 
individuální potřeby žáků. 
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Výukou předmětu se prolínají průřezová témata: 

OSV (Osobnostní a sociální výchova),VMEGS (Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech), MKV (Multikulturní výchova), MV (Mediální výchova), VDO 
(Výchova demokratického občana) 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka 

Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, ale také používají vhodné strategie učení tak, 
aby byli schopni propojit jazykové dovednosti s reálným životem. K tomu učitelé využívají 
různých postupů, metod a forem práce. 

 

Strategie vedoucí  k rozvoji kompetence k učení 

Učitel používá učebnice britských nakladatelství, kde jsou instruktáže k úkolům zadávány v 
anglickém jazyce. Učitel úkoly nepřekládá, žáci musí sami přijít na žádaný postup práce a cíl 
zadaného cvičení, v případě nejasností jim učitel použitím vlastního vyjádření opět v 
anglickém jazyce vysvětlí, co a jak mají dělat. Vede je tak k uplatňování a rozvíjení 
dosažených znalostí, především v oblasti slovní zásoby, a k logickému uvažování při 
vyvozování významu neznámých výrazů z kontextu (kompetence k řešení problémů).  

Učitel předložením různých způsobů učení slovní zásobě a procvičování si jazykových 
dovedností vede žáky k používání individuálně vyhovujících způsobů. 

Učitel vede žáky k využívání informačních technologií pro získávání informací a řešení 
zadaných úkolů. 

Učitel vede žáky k tomu, aby si uvědomili a zaznamenali, co je bavilo, v čem se jim dařilo či 
nedařilo, v čem chybovali a povzbuzuje je k samostatné opravě chyb. 

Učitel motivuje žáky pro práci se slovníkem, využívá k tomu i práci s anglickým dětským 
časopisem. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel napomáhá žákům k výběru vhodného jazykového řešení daného problému. 

Učitel vede žáky k tomu, aby našli a uvědomili si chybu a zároveň se ji pokusili vhodně 
opravit. 

Učitel podporuje rozvoj slovní zásoby a reakcí žáků tím, že navozuje situace z reálného 
života. 

Učitel vede žáky k logickému uvažování při vyvozování významu neznámých výrazů 
z kontextu. 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel klade žákům otázky, na které jednoduše odpovídají, podporuje žáky v hlasitém a 
zřetelném projevu v anglickém jazyce. 

Učitel navozuje takové situace pro komunikaci, aby žáci rozlišovali, s kým mluví, a tomu 
přizpůsobili své vyjadřování. 

Učitel doporučuje žákům postupy, díky nimž budou schopni v textu vyhledat klíčová slova a 
slovní spojení. 

Učitel vede žáky k používání správných jazykových prostředků. 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel nabádá žáky k tomu, aby si vzájemně ochotně pomáhali. Zároveň učitel povzbuzuje 
nadanější žáky, aby přebírali odpovědnost za průběh a kvalitu práce při řešení komunikativní 
situace a aplikování mluveného jazyka. 

Učitel vede žáky k tomu, aby dokázali společně pracovat ve skupině – aby probrali společně 
zadaný úkol, aby si rozdělili práci, aby dodržovali termín splnění úloh, aby respektovali 
domluvená pravidla, aby si vzájemně pomáhali při potížích s plněním úkolu, aby se 
neposmívali, nekritizovali nápady druhých,… 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel podporuje žáky, aby ke spolupráci nikoho neodmítali. 

Učitel povzbuzuje žáky, aby se chovali tak, aby neomezovali ostatní. 

Učitel vede žáky k vytvoření a dodržování pravidel práce a chování v interaktivní či jazykové 
učebně tak, aby si byli též vědomi sankcí plynoucích z jejich nedodržení. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel organizuje hodinu tak, aby měl zpětnou vazbu, zda bylo žákům poskytnuto dostatek 
nebo málo času na řešení úkolu. 

Učitel motivuje žáky k plnění úkolu v termínu. 
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Učitel vede žáky k rozpoznání dobře splněného úkolu a hodnocení práce své i ostatních, a to 
podle předem stanovených kritérií. 

Učitel učí žáky uvědomit si, co by mohli udělat příště jinak, lépe, najít příčiny neúspěchu. 

Učitel zařazuje úkoly na rozšiřování a upevňování slovní zásoby, které zároveň působí na 
rozvoj motoriky žáků. 


