
Angličtina na CMcZŠ ve školním roce 2016/17 
 

 výuka od 1.třídy dle učebnic Happy House, Happy Street a Project, tyto výukové 

programy jsou obohaceny a interaktivní výukové materiály (CD k výuce i jako 

doplněk pracovního sešitu, DVD, I-tools interaktivní programy). K výuce využíváme 

další možnosti – výukové video programy, počítačovou učebnu, interaktivní tabuli… 

Jako výstupy učebnic Project žáci vytváří projekty, kde využijí své jazykové  i 

technické a výtvarné dovednosti. 

 „pasování prvňáčků“ - žáci 1.tříd jsou slavnostně pasování „anglickou královnou“ 

do stavu angličtinářského 

 výuka reálií anglicky mluvících zemí interaktivní a zábavnou formou – jednotlivé 

hodiny jsou v období tohoto svátku pojaty zážitkovou dvouhodinou. Každému ročníku 

(vždy jednou ročně) je věnován vybraný svátek, např. All Saints Day (Halloween – 

pouze seznámení s fakty, neslavíme), Christmas, St.Cyril and Methodius´ Day/ 

St.Valentine´s Day, St. Patrick´s Day, Easter, Thanksgiving (v 9.ročníku celodenní 

zážitkový program s divadlem, hrami a slavnostním obědem, jehož součástí je pečený 

krocan dle americké tradice). 

 každoročně slavíme Evropský den jazyků (26.9.) – soutěž… 

 účast žáků v soutěžích a olympiádách - English Jungle – okresní soutěž v anglickém 

jazyce pro žáky 1. stupně a Konverzační soutěže v AJ – pro 2.stupeň 

 v rámci Projektu EDISON navštěvují naši školu studenti z nejrůznějších zemí světa a 

po dobu jednoho týdne prezentují své země i kulturu (anglicky). Jsou ubytování 

v rodinách našich žáků. 

 návštěva anglických divadelních představení  

 zájezd do Anglie – dle zájmu žáků 

 anglická knihovna – žáci si mohou zapůjčit anglické knihy na různé jazykové úrovni, 

každé čtvrtletí vyhlášení nejlepšího čtenáře anglické literatury „ENGLISH 

BOOKWORM“ (anglický knihomol) 

 spolupráce s nakladatelstvím Usborne, které pořádá knižní nabídky na naší škole 

s možností zakoupení anglických knih se slevou 

 kroužky AJ (aktuální nabídka kurzů viz stránky školy) : www.cmczs.org 

 spolupráce se dvěmi jazykovými školami – jazyk.školou P.A.R.K. (zajišťuje možnost 

testování úrovně AJ pomocí testů z Cambridge – YLE, KET) a jazyk. školou ILC 

(zajišťuje jazykové kurzy a uděluje každý školní rok stipendium naší školou 

zvolenému žáku a učiteli) 

 kvalifikovaný pedagogický sbor  

- naše škola je zapojena do metody CLIL – část pedagogického sboru byla vyškolena 

ve využití AJ v jiných předmětech, proběhlo několik pilotních hodin a projekt se dále 

rozvíjí 

- v minulém školním roce absolvovali všichni učitelé AJ metodický kurz  v Anglii 

v rámci projektu Erasmus+ 

- pravidelné vzdělávání pedagogů v nejmodernějších metodách a trendech výuky 

 rodilý mluvčí – tento školní rok na naší škole působí rodilý mluvčí z Irska, který vede 

určité hodiny a zúčastňuje se zážitkových dvouhodin 

 partnerství se školou v Británii - v rámci metodického kurzu v Anglii naši učitelé Aj 

navázali kontakt s katolickou školou v městě Plymouth (jihozápadní Anglie), na jehož 

základě bychom chtěli v budoucnu rozvinout vzájemné přátelství a partnerství obou 

škol 


