Anglický jazyk

Jedním ze čtyř pilířů naší základní školy je Anglický jazyk. Prvotním cílem je naučit
naše žáky mít rád anglický jazyk, získat k němu kladný vztah a touhu se v něm
zdokonalovat a dále rozvíjet ne pro učení samotné, ale pro touhu za poznáním
onoho jazyka a chuť studovat jej a vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a
v neposlední řadě mít otevřené brány k různým povoláním.
Na naší škole je anglický jazyk vyučován již od 1.ročníku a to hodinovou dotaci. Od
3.ročníku je jazyk vyučován 3x týdně a v 8. a 9. ročníku je na angličtinu 4 hodinová
dotace, ve které se počítá s konverzací, přípravou na příjímací zkoušky z anglického
jazyka popřípadě na druhé straně k upevnění základních gramatických jevů, rozvinutí
slovní zásoby a aktivnímu užití jazyka v běžných denních situacích.
Jak již bylo řečeno základním cílem na samém počátku výuky anglického jazyka je
získat k němu kladný vztah a chuť se jej učit. V 1. a 2. ročníku je důraz kladen na
ústní komunikaci – jazyk je představován a učen formou písní, her a projektů
s meziročníkovým propojením. Od 3.ročníku je postupně přidávána psaná forma
jazyka a určité gramatické zákonitosti ve zjednodušené formě. Již zde je zařazováno
využití jazyka v každodenních situacích. Od 5.ročníku jsou postupně učeny
gramatické časy a jevy, slovní zásoba se prohlubuje a postupně jsou zařazovány
složitější gramatické jevy, ovšem stále s propojením s běžným životem či aktivním
využitím cizího jazyka.
Výuka je realizovaná ve 3 jazykových učebnách s využitím interaktivní tabule, IT
učebnách, kmenových třídách a příjemné školní knihovně, kde je cizojazyčná
literatura na různých úrovních jazyka. Žáci jsou rozděleni do skupin dle jazykové
úrovně a tempo dané skupiny je jim přizpůsobeno. Výuka je stavěna zejména na
aktivní komunikace v daném jazyce, s využitím aktuálních a zajímavých témat pro
žáky, dále jsou zařazovány poslechy namluvené rodilými mluvčími, anglické hry,
projekty a v neposlední řadě navozené modelové situace z běžného života.
Od 7.ročníku je také na naší škole nabízen 2.cizí jazyk a je na výběr hned ze 3
jazyků – německý, francouzský a jazyk ruský.
Žáci se účastní soutěží jako Olympiáda v Anglickém jazyce, jsou pořádány soutěže
na úrovni naší školy jako Listening (Poslechové dovednosti) či Reading (Čtení
s porozuměním). Také Olympiáda v AJ pro 1.stupeň, kde mohou všichni žáci
předvést své znalosti.
Naše škola nabízí kroužky Anglické divadlo, Čtenářský klub, Hrátky s Angličtinou či
na straně druhé Doučování AJ. To vše postupně již od 1.ročníku.
Cílem je, aby se absolvent naší školy nebál a aktivně, přirozeně a na určité úrovni
používal cizí jazyk a vnímal jej, jako přirozenou součást života, která mu otevírá
brány do světa.

