
Anglický jazyk 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

( 1. a 2. stupeň ) 

 

   Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý 

jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované 

Evropy a světa. 

   Osvojování anglického jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá 

tak ke zvýšení mobility jednotlivců v jejich osobním životě i v budoucím 

pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí 

v anglicky mluvících zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí 

závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 

    Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k dosažení úrovně A 2. 

Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí ze současných i tradičních metod 

výuky.  Zahrnují především formy práce podporující rozvoj učení, řešení 

problémových situací, interakci, vnímání souvislostí a získávání správných  

pracovních a učebních návyků.  Důraz je kladen na práci s textem, tvůrčí způsob 

řešení úkolů, na projektovou práci a její prezentaci, na sebehodnocení žáka.  

 

Rozvíjené kompetence 

 
Kompetence k učení:  

- k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka 

- k vyhledávání a třídění informací 

- k systematickému používání naučených jazykových prostředků  

- k posouzení vlastního učení 

- k práci s chybou 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- ke zvolení vhodných postupů řešení analýzou dosavadních znalostí 

 

Kompetence komunikační: 

- k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem 

- k poslouchání a zapojení se do rozhovoru 

- k porozumění a práci s psanými texty 

- ke spolupráci s ostatními 

 

Kompetence sociální a personální: 

- k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích 

- ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým 

- k efektivní spolupráci 

- k pozitivnímu náhledu na sebe sama 

 

Kompetence občanské: 

- k respektování tradic, kulturních hodnot 

- k zdravému životnímu stylu, pohybu 



 

Kompetence pracovní: 

- k plnění svých povinností  

- k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem  

 

 

Osvojený jazyk mohou žáci uplatnit při úkolech, které tematicky zahrnují jiné 

vyučovací předměty nebo souvisí s průřezovými tématy: 

 

Realizace průřezových témat 
I. stupeň –AJ 1. – 5.r.    

 

Osobnostní a sociální výchova 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  

 

Já a moje okolí – uvědomí si svůj vztah k hodnotám 

Rodina, tolerance a porozumění v rodině i společnosti, ve škole.  

Vzájemná pomoc, vztahy k ostatním lidem, blahopřání  

Využije poznatky a zkušenosti ve vztahu k přátelům – pozitivní i negativní jevy  

Uvědomí si vztahy ve třídě i mimo ni, ví, jak řešit šikanu  

Formuje svou osobnost, účelně využije volný čas, záliby  

 

Výchova demokratického občana 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  

 

Rozšiřuje si své vědomosti o lidských právech, svobodě a zodpovědnosti  

Reaguje vhodně na situace, osvojuje si aktivní postoj v životě, k lidem, společnosti  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  

 

Učí se spolupracovat s lidmi, spolužáky z jiných zemí  

 

 

Multikulturní výchova 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  

 

Osvojuje si tradice různých kultur  

Učí se chápat myšlenku mezilidských vztahů  

 

 

Enviromentální výchova 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  

 

Chápe vliv přírody na člověka a vztah člověka k prostředí – chápe pojem ekologie  

 

 

Multimediální výchova 

1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  5.ročník  



 

Osvojuje si výrazové prostředky ke komunikaci  

Učí se vést dialog  

Seznamuje se se základy mluveného a psaného projevu  

Učí se argumentovat i argumentace přijímat  

Práce v týmu  

 

 

                                       Realizace průřezových témat 
II. stupeň - AJ 6. - 9.r. 

. 

Osobnostní a sociální výchova 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

 

Já a moje okolí – uvědomí si svůj vztah k hodnotám  

Rodina, tolerance a porozumění v rodině i společnosti, ve škole.  

Vzájemná pomoc, vztahy k ostatním lidem, blahopřání  

Komunikace  

Využije poznatky a zkušenosti ve vztahu k přátelům – pozitivní i negativní jevy  

Uvědomí si vztahy ve třídě i mimo ni, ví, jak řešit šikanu  

Formuje svou osobnost, účelně využije volný čas, záliby  

Osvojuje si pozici a seberealizaci mladého člověka v mezilidských vztazích  

 

 

Výchova demokratického občana 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

 

Rozšiřuje si své vědomosti o lidských právech, svobodě a zodpovědnosti  

Reaguje vhodně na situace, osvojuje si aktivní postoj v životě, k lidem, společnosti  

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník 

 

Získává poznatky o cestování  

Osvojuje si poznání o komunikaci a porozumění mezi národy  

Učí se spolupracovat s lidmi, spolužáky z jiných zemí  

Poznává informace o EU, propojenost států v Evropské unii  

 

Multikulturní výchova 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

 

Osvojuje si tradice různých kultur  

Učí se chápat myšlenku mezilidských vztahů  

 

Enviromentální výchova 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

 

Chápe vliv přírody na člověka a vztah člověka k prostředí  

Chápe pojem ekologie  

 



Multimediální výchova 

6. ročník  7. ročník  8. ročník  9. ročník  

Osvojuje si výrazové prostředky ke komunikaci  

Učí se vést dialog  

Učí se argumentovat i argumentace přijímat  

Seznamuje se se základy mluveného a psaného projevu  

 


