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Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK - 2. stupeň
Charakteristika vyučovacího předmětu
Jeho obsahem je příprava žáků k praktickému užívání anglického jazyka jako nástroje
k vzájemné komunikaci mezi lidmi různých národností. Pomocí získaných dovedností žáci
objevují a chápou skutečnosti nedůležitějších oblastí lidské činnosti a lidského chování.
Seznámení s reáliemi vytváří kulturní obzory, které jsou předpokladem k formování postojů
vedoucích k vzájemné toleranci a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám jiných národů.
Využití informačních technologií slouží jako nástroj komunikace i zdroj informací.
Vyučovací jazyk má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 6. Ročníku a 3 hodiny týdně v 7., 8. a
9.ročníku. Výuka se soustřeďuje se na komplexní rozvoj řečových dovedností v návaznosti na
osvojování gramatického a lexikálního učiva. Je založena na modelu britské angličtiny, ale
žáci jsou seznámeni i s výrazy americké angličtiny. Autentické texty jsou využívány ke
konverzaci a mluvním projevům. V průřezových tématech se seznamují s reáliemi anglicky
mluvících zemí.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
 pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický
život
 propojovat probraná témata a jazykové jevy
 samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině
Kompetence k řešení problémů
 řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
 nebát se mluvit anglicky s cizincem doma i v zahraničí
 naučit se popsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní
 porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
 umět anglicky zformulovat jednoduché myšlenky
 poslech a porozumění jednoduchému anglickému textu
 využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce ke komunikaci
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Kompetence sociální a personální
 v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc a radu
 dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování
 spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu
Kompetence občanské
 získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky
u nás
 vztah k životnímu prostředí u nás a v anglicky mluvících zemích
 tolerance k příslušníkům jiných národností
Kompetence pracovní
 samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem
 využívat anglického jazyka k získání informací z různých oblastí
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