Základní škola Martina Luthera v Plzni

Koncepce cizích jazyků na ZŠML
ANGLICKÝ JAZYK (AJ), NĚMECKÝ JAZYK (NJ)

Základní rozvržení výukových jednotek AJ
Výuku na 1. stupni rozdělujeme na dvě období – 1. období zahrnuje 1. - 3. ročník, 2. období zahrnuje 4. - 5. ročník. V
prvním období (1. – 3. roč.) vyučuje větší část hodin AJ český učitel, což vychází z vývojových potřeb dětí a jejich
jazykové úrovně. Ve druhém období (4. – 5. roč.) vyučuje převážnou část hodin rodilý mluvčí a český učitel zajišťuje
především výuku gramatiky.
Výuku na 2. stupni (6. – 9. roč.) zajišťuje rodilý mluvčí ve spolupráci s českým učitelem, jehož výuka je zaměřena
hlavně na anglickou gramatiku.
Tato koncepce je na naší škole od roku 2009 a za tuto dobu se velmi osvědčila.
Časová dotace v každém ročníku je 6 hodin týdně, z toho některé hodiny můžou být dělené. Dělení je na základě
počtu žáků ve třídě a také na zkušenost učitelů angličtiny z předchozího školního roku.
Za účelem využití a prohloubení jazykových znalostí a dovedností našich žáků jsme na druhém stupni zavedli v
některých předmětech výuku pomocí metody CLIL. Jedná se o metodu, díky které si žáci osvojují nové znalosti v
daném předmětu a zároveň využívají nebo prohlubují své znalosti a dovednosti v anglickém a německém jazyce.
Během hodin dějepisu, přírodopisu, zeměpisu a fyziky tak zařazujeme aktivity v angličtině, které se týkají právě
probíraného učiva. Aktivity využívající CLIL v německém jazyce jsou zařazeny do hodin výchovy ke zdraví. Metoda
CLIL také klade důraz na kritické myšlení, komunikaci, spolupráci a tvořivost žáků.
Každoročně se žáci 2. stupně zúčastňují konverzační soutěže v AJ.
Pro výuku AJ (rovněž NJ) se využívají třídy i speciální jazykové učebny, které jsou vybavené moderními informačními
a komunikačními technologiemi. Od školního roku 2012 se žáci mohou vzdělávat i ve specializované učebně
vybavené iPady. Naše škola organizuje výměnné pobyty se školou v USA, které jsou nabízeny všem žákům
posledních ročníků – rozvoj AJ. Jedná se o každoroční vyjednávání podmínek tohoto pobytu. Není však pravidlem,

že by výměna s USA probíhala každoročně. Každoročně má naše škola zájem, ovšem ne vždycky se podaří najít
vhodnou školu.
Základní rozvržení výukových jednotek NJ

Nejenom v hodinách německého jazyka mají žáci možnost procvičovat své znalosti z němčiny, ale také při
výměnných pobytech s německými školami. Mezi naše partnerské školy patří Realschule Selb (Bavorsko),
Ganztagsschule Milda (Durynsko), Private Realschule Pindl Regensburg (Bavorsko) a Dr. Martin Luther Schule
Zwickau (Sasko). Naše spolupráce s jednotlivými školami probíhá na úrovni výměnných pobytů, při kterých žáci
užívají německý jazyk aktivně, vedle anglického jazyka, který je také hojně využíván.
Časová dotace v každém ročníku jsou 3 hodině týdně, z toho některé hodiny můžou být dělené. Dělení je na základě
počtu žáků ve třídě a také na zkušenost učitelů němčiny z předchozího školního roku. Dělené hodiny NJ probíhají
oproti tělesné výchově.
Každoročně se naši žáci zúčastňují tradiční konverzační soutěže v německém jazyce. V těchto soutěžích jsou naši
žáci velice úspěšní a umisťují se na předních místech. Velice dobré znalosti prokazují naši žáci i ve srovnávacích
testech.
Od školního roku 2019 je zavedena metoda CLIL také u německého jazyka.
Jelikož se v případě naší školy jedná o prestižní úroveň jazykového vzdělání, zavedli jsme systém testů a certifikace
podle klasifikace EU.
Součástí systému výuky angličtiny se stává postupná certifikace Cambridgeskými zkouškami především jako
motivační prvek pro žáky školy. Podobný systém certifikace má naše škola v plánu nabídnout svým žákům také
z německého jazyka, a to od roku 2018.
Další oblastí zjišťování úrovně jazykových znalostí z angličtiny jsou srovnávací testy a také výměnné pobyty se
zahraničními školami. Především ve srovnávacích testech vykazují naši žáci dlouhodobě vynikající výsledky.
Při těchto způsobech ověřování znalostí a porovnávání se ovšem žáci neobejdou bez nutných znalostí gramatiky
jazyka. Ano, rodilí mluvčí mohou zaručit perfektní výslovnost, ne vždy však gramatické znalosti (vycházíme z letitých
zkušeností). Tento “hendikep” se těžko dohání v ročnících druhého stupně, navíc, když první možnost certifikace je
již ve čtvrtém ročníku.
V tomto školním roce je platná následující příloha, která je nedílnou součástí Koncepce výuky cizích jazyků.
Úroveň

Termín

YLE - Young Learners English Test – Movers - úroveň A1

4. ročník, II. pololetí

YLE - Young Learners English Test – Flyers - úroveň A2

5. ročník, II. pololetí

PET - Preliminary English Test – úroveň B1

7. - 8. ročník, II. pololetí

FCE - First Certificate English – úroveň B2

8. - 9. ročník, II. pololetí

Pro YLE bude organizován přípravný kurz
termín i jméno vyučujícího přípravného kurzu budou včas oznámeny.
Pro PET bude organizován přípravný kurz
termín i jméno vyučujícího přípravného kurzu budou včas oznámeny.
Pro FCE bude organizován přípravný kurz
termín i jméno vyučujícího přípravného kurzu budou včas oznámeny.

Úroveň

Termín

Zkouška ÖSD - úroveň A1

7. ročník, II. pololetí

Zkouška ÖSD - úroveň A2

8. - 9. ročník, II. pololetí

Pro ÖSD bude organizován přípravný kurz
termín i jméno vyučujícího přípravného kurzu budou včas oznámeny.
Úrovňové stupně dle EU
Začátečník
- stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
Středně pokročilý
- stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
Pokročilý
- stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

Koncepce byla vypracována a aktualizována týmem vyučujících cizích jazyků.

V Plzni dne 2. srpna 2019
Mgr. Robert Hendrich, ředitel školy

