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HODINOVÁ DOTACE ANGLIČTINY

1. a 2. třída jedna vyučovací hodina týdně
(rodilý mluvčí/český učitel)

• možnost dvou hodin zájmové činnosti

od  3. třídy  3 hodiny týdně

v 5. roč. výuka rozšířena o jednu vyučovací 
hodinu konverzace 



VÝUKA NA PRVNÍM STUPNI

začínáme hravou formou již v první třídě, používáme učebnice Kid´s
Box 1, pro druhou třídu plánujeme druhý díl 

tento školní rok ve druhých třídách ještě dobíhá výuka s učebnicemi 
Happy House 2

polovinu roku vede výuku v prvních třídách rodilý mluvčí



NEPOVINNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

škola nabízí pro žáky 1. a 2. tříd kroužek angličtiny v 
brzkých odpoledních hodinách

kroužek je 2x týdně po jedné hodině

na kroužku jsou především využívány hravé aktivity, 
procvičujeme a rozvíjíme slovní zásobu z dopoledních hodin, 
učíme se nové výrazy, tvoříme se zapojením aktivní angličtiny



3. A 4. TŘÍDY
od třetí třídy  povinná výuka zahrnuje tři 
hodiny s řadou učebnic Chit Chat



5. TŘÍDA

se strukturovanou výukou i v rámci gramatiky se 
děti setkávají v 5. třídě v učebnicích Project 1 
(Fourth edition)

žáci pracují také na vlastních projektech, 
zpracovávají různá témata a vyjadřují svůj názor



ŠESTÁ A SEDMÁ TŘÍDA

na druhém stupni výuka pokračuje s 
učebnicemi Project 2 a Project 3

je rozvíjena slovní zásoba, gramatika, 
schopnost samostatného projevu  a vzájemné 
spolupráce



VÝUKA NA DRUHÉM STUPNI –
OSMÁ A DEVÁTÁ TŘÍDA

pro zvýšení náročnosti výuky pokračuje 8. a 
9. ročník učebnicemi z vydavatelství Pearson
NEW CHALLENGES 3.

učebnice umožňuje žákům splnit  jazykový 
standard základní školy již v 8. ročníku



UČÍME SE NEJEN V HODINÁCH AJ

naše škola pořádala pravidelně jednou za dva roky 
zájezdy do různých oblastí Velké Británie, kterých se 
účastnily děti z druhého stupně, rádi bychom v tom 
pokračovali, jakmile situace dovolí

děti mohou rozvíjet své dovednosti v projektu CLIL –
(Content Language Integrated Learning)

1. a 2. roč. – v rámci hodin Čjs

v rámci projektu ERASMUS+ využily děti angličtinu při 
výjezdu a společných aktivitách s partnerskou školou v 
Itálii, rok 2018 



RŮZNORODÉ METODY VÝUKY 

učebnice aprobovaných nakladatelství

pracovní sešity + elektronická podpora

interaktivní učebnice ve škole i doma

E-learningové nástroje

herní aktivity

podíl na mezinárodních projektech



MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

škola připravuje zprostředkování mezinárodních 
zkoušek PET pro zájemce z řad 7.- 9. tříd včetně
přípravného kurzu

máme přípravný kurz i pro žáky 5. tříd 

každoročně probíhá testování SCIO v 5. a 8. ročnících



VÝSLEDKY ANGLICKÉHO JAZYKA VE 
SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ŠKOLAMI

většina  žáků splňuje standard základní školy již v 8. ročníku, 
pravidelně a opakovaně se naši žáci umisťují na předních 
místech jazykových olympiád

výsledky jsou dostupné na www.lupacovka.cz

http://www.lupacovka.cz/

