
 

Závěrečná zpráva z činnosti předmětové komise Cizí jazyky 

Školní rok 2018/2019 

 

Výuka anglického, německého a ruského jazyka probíhala v souladu se ŠVP, žáci byli 

motivováni k dobrým školním výsledkům a především k využitelnosti svých znalostí a 

dovedností v reálném životě. 

 

Evropský den jazyků 

U příležitosti Evropského dne jazyků se žáci 4. a  5. třídy a celého 2. stupně zúčastnili soutěže a plnění 

úkolů, které se týkaly všeobecného přehledu znalostí o evropských zemích a příslušných jazycích. 

Žáci 1. stupně měli k dispozici pracovní listy s úkoly. Mezi ně patřilo rozpoznat jednotlivé vlajky státu, 

poradit si s anglickou přesmyčkou, doplnit stát či jeho hlavní město. 

Žáci 2. stupně pracovali ve skupinkách. Každá z nich měla k dispozici iPad a pracovní list, do kterého 

zaznamenávali správné odpovědi. Cílem bylo rozšifrovat QR kódy, které skrývaly jednotlivé úkoly.  

Nejlepší skupina z jednotlivých ročníků získala drobné ceny. 

                                       

 

 

 

                     



 

Projekt Online jazyky 

Žáci 7. a 8. ročníku pracovali v projektu Online jazyky, který je zaměřen na rozvoj 

individuálních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce, a to formou blended 

learningu, e-learningového programu v kombinaci s „živým“ učitelem na lekci. Díky možnosti 

využívat sluchátka byla procvičována i výslovnost a žáci získávali okamžitou zpětnou vazbu. 

                                                

 

                                                       

Halloween 

Připomenutí si svátku Halloween na naší škole patří již k tradičním akcím. Rovněž v letošním 

roce jsme zaznamenali velký počet čarodějnic, upírů, kostlivců, dýní, duchů a jiných strašidel. 

Všem žákům i paním učitelkám, které přišly do školy v maskách, moc děkujeme a už se zase 

těšíme na příští rok! 

                                          

                                       



 

Mezinárodní projekt ve spolupráci se školou v Regensburgu 

I v letošním školním roce pokračuje spolupráce se školou Willi-Ulfig-Mittelschule.   Osm žáků 

z devátých tříd se dvěma vyučujícími se v říjnu účastnili workshopu, který pořádalo Centrum 

Bavaria Bohemia, sídlící v německém Schönsee. Společně s dalšími osmi dětmi z partnerské 

školy přičichly ke kulinářskému umění. Pod vedením profesionálního kuchaře připravily celé 

menu. Tento krásný zážitek děti završily prohlídkou historické části města a domů se vracely 

plné dojmů.  

                      

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Stejně jako každý rok proběhlo i školní kolo konverzační soutěže  v anglickém jazyce. 

Vítězové obou kategorií reprezentovali naši školu v okresním kole, které se uskutečnilo na 

Masarykově gymnáziu. 

                                              



 

Školní kolo olympiády v ruském jazyce 

V červnu proběhla na naší škole Olympiáda v ruském jazyce.  Základem olympiády byly 

prezentace v programu PowerPoint s ruskou tematikou.  Žáci své práce mohli připravovat 

samostatně i ve dvojicích. Publikum tvořili spolužáci ze všech ročníků, kteří se jakkoli o Rusko 

zajímají. Posuzovala se originalita, prezentace a  zpracování na PC. Všechny prezentace byly 

velmi zdařilé a obdržely od publika zasloužený potlesk.  Všem zúčastněným byl předán 

diplom a malý věcný dar. 

                                                          

 

Využívání sluchátek a i-Padů ve výuce cizích jazyků 

V průběhu školního roku byla výuka cizích jazyků na naší škole zpestřována i využíváním 

sluchátek a i-Padů, a to průběžně ve všech ročnících.  

                                                                                          

              



 

Studijně – poznávací zájezd do Anglie 

2. 6. – 7. 6. 2019 se opět uskutečnil oblíbený studijně - poznávací zájezd do Anglie, kterého 

se v letošním roce zúčastnilo 41 žáků z 6. – 9. ročníku se svými vyučujícími angličtiny. Letos 

byla na programu výuka s rodilými mluvčími, poznávání pamětihodností Londýna a také výlet 

do přímořských lázní Brightonu a Windsoru. Žáci si ověřili své znalosti angličtiny při výuce i 

komunikaci v anglických rodinách, kde byli ubytováni. Všichni se vrátili obohaceni mnoha 

novými zážitky i vědomostmi.  

                     

              

                   

 



 

Minimaturity 

Pro žáky  9. ročníku jsou již tradičně připravovány Mimimaturity, při kterých si  ověřují osvojené 

vědomosti a dovednosti, a to i v anglickém jazyce. Jsou příležitostí souhrnně si zopakovat učivo celé 

základní školy. 

                                                     

 

 

Kroužek anglického jazyka 

Ve školním roce 2018/19 probíhaly dva kroužky anglického jazyka, a to pod vedením  Mgr. Lucie 

Nenadovičové a Mgr. Hany Lukešové.   

Všechny akce, které si předmětová komise Cizí jazyky na začátku tohoto školního roku naplánovala, 

se podařilo úspěšně zrealizovat. Většinu z nich bychom rádi  uskutečnili i ve školním roce 2019/2020. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 20. 6. 2019                                                                                         Mgr. Irena Šnebergerová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


