Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška
5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 5.1.2 CIZÍ JAZYK – Anglický jazyk

Charakteristika předmětu
Předmět Anglický jazyk pokrývá oblast 5.1 Jazyk a jazyková komunikace podle požadavků uvedených v RVP
ZV, vycházejících ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který popisuje různé
úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v anglickém jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. Na 1. stupni
pracujeme v úrovni A1, na 2. stupni v úrovni A2.
Předmět Anglický jazyk rozvíjí především komunikativní schopnosti žáka v cizím jazyce. Jeho hlavním cílem je
připravit žáka na komunikaci v každodenních situacích. Žák je připravován na jazykový, výslovnostní, písemný
projev co nejblíže normě. Žák se seznamuje se základními poznatky z reálií anglicky mluvících zemí,
s nejběžnějšími zvyky.
Výuka jazyka rozšiřuje všeobecný a kulturní přehled žáka a formuje jeho postoje k porozumění mezi národy.
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivce jak v
jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru 5.1.2 Cizí jazyk přispívají 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.
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Organizační vymezení
Výuka probíhá v učebnách cizích jazyků, informatiky a podle potřeby v kmenových třídách.
V souladu se školním vzdělávacím programem je při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24,
při vyšším počtu žáků ve třídě se třída dělí.
Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina.
Nedílnou součástí výuky je používání moderních digitálních technologií.
Výuka je realizována podle učebnic schválených MŠMT.

5 Vzdělávací oblasti
Stránka 1 z 1

