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5.2.10.8. DALŠÍ CIZÍ JAZYK: ANGLICKÝ JAZYK
Vyučovací předmět anglický jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí
jazyk.Součástí vyučování anglickému jazyku je nejen vyučovací hodina,ale i
příležitostné akce jako olympiády,soutěže,výjezdy do zahraničí,exkurze,projekty.
Vyučovací hodiny jsou různého typu-frontální vyučování,skupinová práce,partnerská
práce,samostatná práce (procvičování a opakování učiva,práce se slovníkem,práce
s počítačovými programy).
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni
A1 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky,proto je kladen
důraz na dialogy,čtení s porozuměním,poslech s porozuměním,samostatný ústní
projev a psaní.Při výuce jsou využívány časopisy,jednoduché autentické
texty,audionahrávky,videonahrávky mluveného projevu,žáci jsou aktivizováni hrami.
Obsahové vymezení předmětu
Základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích:pozdrav,
poděkování,představování.
Jednoduchá sdělení-adresa,blahopřání,pozdrav a dopis z prázdnin,omluva,žádost.
Tematické okruhy
 základní osobní údaje
 domov,rodina,rodinné oslavy
 svátky,oslavy,roční období
 škola,školní pomůcky,činnosti ve škole
 volný čas a zájmová činnost,koníčky
 důležité zeměpisné údaje
 Slovní zásoba a tvoření slov
 Základní gramatické struktury,typy vět,základy pravopisu-věta
jednoduchá,tvorba otázky a záporu,pořádek slov ve větě.
Časové a organizační vymezení
Předmět anglický jazyk se vyučuje v rozsahu 2 hodiny týdně od 7.ročníku
ZŠ,zpravidla ve třídách dělených v rámci ročníku.
Výuka anglického jazyku jako dalšího cizího jazyku skončí ve školním roce
2010/2011. V následujících letech bude učen jako hlavní jazyk.
Výuka probíhá v jazykových učebnách s možností využití videa,DVD přehrávačů a
CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
 vede k efektivnímu získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů
 zařazuje projektové vyučování-plánování práce,rozvržení,rozdělení úkolů
 využívá práce s chybou v AJ-chybu nechápat jako nedostatek,ale jako krok
ke zlepšení
 umožňuje zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly-např. poslech:nezpanikařit,když
nerozumím, domyslet význam,snažit se zareagovat
 klade důraz na rozvoj jednotlivých dovedností v angličtině
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 pomáhá žákovi orientovat se v cizím jazykovém prostředí
 umět se zeptat na cestu a porozumět odpovědi
 vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma
 zakoupit jízdenku v automatu
 vybízí k řešení úkolů v učebnici a PS podle zadání
 umožňuje žákovi,aby si ověřil teoretické poznatky v praxi
 vytváří prostor ke zpracování projektů-dlouhodobý úkol,prezentace výsledků
vlastní práce
 vybízí ke kladení otázek a tvorbě odpovědí
Kompetence komunikativní
Učitel:
 klade důraz na praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace
v cizím jazyce
 naformulovat a vyjádřit myšlenku,sdělit ji tak,aby partner
rozuměl
 klade důraz na rozšiřování slovní zásoby,vytváření systému,
na schopnost reakce na slyšené i psané-pokyny,povely,úkoly
 učí jednoduše a srozumitelně popisovat situace,věci
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 využívá týmové spolupráce,práce ve dvojicích,skupinách
 respektuje jiný názor při týmové práci
 podporuje prezentování a obhájení vlastních myšlenek při týmové práci
 vybízí k pozorování jiných zvyků,vztahů v cizích zemích
 vyžaduje sebehodnocení a hodnocení druhých,hodnocení práce
skupiny,hledání rezerv
 oceňuje schopnost uplatnit se v kolektivu
Kompetence občanské
Učitel:
 vede k zodpovědnému plnění zadaných úkolů a dodržování pravidel
slušného chování,respektování pravidel země,v níž je host
 využívá českých tradic a srovnává je s jinými
 zadává společné projekty-ochrana životního prostředí
Kompetence pracovní
Učitel:
 využívá práce se slovníkem
 klade důraz na vyhledávání informací,materiálů potřebných pro práci
v hodinách
 dbá na formování pracovních návyků-vedení sešitů,psaní slovíček,portfolio
 umožňuje práci s mapou,na počítači a s internetem

