
 

 

Anglický jazyk 

Výuka anglického jazyka na naší škole 

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole od primy do oktávy, případně od prvního do 

čtvrtého ročníku, v časové dotaci tři až čtyři hodiny týdně. V primě až kvartě pracujeme 

s učebnicí English Plus, což je učebnice vhodná pro víceletá gymnázia, v kvintě až v oktávě, 

případně v prvním až čtvrtém ročníku používáme učebnici Maturita Solutions. Na konci studia 

by žáci měli dosáhnout jazykové úrovně B2 až C1 podle SERRJ.  

V průběhu studia žáky pravidelně testujeme pomocí Mock testů cambridgeských zkoušek. Na 

začátku tercie by žáci měli zvládnout zkoušku KET (Key English Test, úroveň A2), na konci 

kvarty zkoušku PET (Preliminary English Test, úroveň B1) a na konci sexty zkoušku FCE (B2 

First).  

Při výuce žáci též používají časopisy Ready, Gate a Bridge. Dále mají k dispozici vybavenou 

knihovnu anglicky psané literatury, a to jak v originále, tak zjednodušené formě. Na vyšším 

stupni gymnázia a v rámci čtyřletého gymnázia jsou povinni přečíst a zpracovat nejméně 8 

knih. 

Semináře 

Na vyšším stupni osmiletého gymnázia, případně na čtyřletém gymnáziu mohou žáci 

navštěvovat přípravný seminář na cambridgeskou zkoušku FCE. V rámci semináře pracujeme 

s moderní přípravnou učebnicí Complete First. V případě zájmu se seminář otevírá i pro 

mladší žáky jako dobrovolný seminář (v letošním roce tento dobrovolný seminář navštěvuje 

15 žáků). V posledních dvou ročnících si mohou studenti zvolit předmět konverzace 

v anglickém jazyce, což je především přípravný seminář na maturitu z anglického jazyka. 

 



 

 

Mezinárodní zkoušky 

Naše škola spolupracuje se zkouškovým centrem Park School, proto se mohou žáci 

prostřednictvím školy zaregistrovat na cambridgeské zkoušky a zároveň vyučující anglického 

jazyka dostávají pro přípravu studentů metodickou podporu. 

Projekty 

Žáci pracují na projektech v rámci e-twinning, což je internetová platforma podporovaná 

Evropskou komisí. V letošním roce žáci sexty pracují s partnery z Německa na projektu Animal 

Farm. 

CLIL 

Na vyšším stupni gymnázia je zeměpis vyučován v angličtině metodou CLIL, což je výuková 

metoda, jenž propojuje výuku cizího jazyka s výukou předmětu a zároveň rozvijí kritické 

myšlení. Touto metodou budou výhledově vyučovány i další předměty (např. chemie) 

Soutěže 

Každým rokem se žáci účastní olympiády v anglickém jazyce, kde se dobře umísťují. 
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