
Charakteristika predmetu 

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach poskytuje študentom v rámci anglického jazyka 

vzdelávanie  v predmetoch anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku a seminár 

z anglického jazyka. 

Anglický jazyk sa vyučuje v osemročnej forme štúdia v ročníkoch príma - kvarta na úrovni 

A2 a vo štvorročnej forme v 1. – 2. ročníku na úrovni B1 a v 3. a 4. ročníku na úrovni B2. 

Predmet anglický jazyk má dotáciu štyri vyučovacie hodiny za týždeň, v rámci ktorých 

vyučujúci kladú dôraz na rozvoj komunikačných zručností a vyvážený rozvoj jazykových 

zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie. Súčasťou jazykového 

vzdelávania je tiež rozvoj kritického myslenia študentov, ich jazykového a kultúrneho 

povedomia  a autonómneho prístupu k učeniu sa anglického jazyka. 

V treťom ročníku si môžu žiaci zvoliť voliteľný predmet konverzácia v anglickom jazyku, 

ktorý má dotáciu 2 vyučovacie hodiny týždenne a je zameraný na prípravu na ústnu formu 

maturitnej skúšky. 

V štvrtom ročníku ponúkame žiakom voliteľný predmet seminár z anglického jazyka, ktorý 

má dva bloky, pričom každý blok má dotáciu dve vyučovacie hodiny týždenne. Spolu 

absolvuje žiak maturitného ročníka v tomto predmete štyri  vyučovacie hodiny týždenne. 

Konverzačný blok je zameraný na prípravu študentov na ústnu formu maturitnej skúšky 

a testovací blok na prípravu na písomnú formu maturitnej skúšky. 

V rámci vzdelávania v anglickom jazyku, ktorý je pre žiakov prvým cudzím jazykom, sa títo 

priebežne pripravujú na maturitnú skúšku na úrovni B2. Špecifikácia komunikačnej úrovne 

bola definovaná v roku 2001 v dokumente Rady Európy s názvom Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (SERR). Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný 

používateľ (independent learner), čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu 

vedomostí nielen na hodinách anglického jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných 

médií (samoštúdiom) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou.  

Nosné aktivity predmetovej komisie anglického jazyka 

V školskom roku 2022/2023 sa PK ANJ zameria na nasledovné ciele: 

- využívať na vyučovacích hodinách inovatívne metódy a formy práce s dôrazom na 

praktické využitie jazykových vedomostí a kompetencií, 

- v maximálnej miere implementovať do vyučovania IT a digitálne nástroje, 

- pokračovať v aplikovaní didaktického prístupu CLIL v predmete HUV, 

- využívať na vyučovaní doplnkové výukové materiály, dostupné aplikácie a učebné 

zdroje, 

- efektívne zapájať nadaných žiakov do olympiády,  jazykových súťaží a aktivít, 

- rozvíjať záujem o vzdelávanie v oblasti anglického jazyka a poznávania reálií a 

kultúrnej rozmanitosti v rámci projektu Erasmus+ s názvom YES TO MIGRATION – 

NO TO EXTREMISM a ďalších ponúkaných programov, 

- pripraviť žiakov štvrtého ročníka a oktávy na písomnú a ústnu formu maturitnej 

skúšky s dôrazom na EČ tak, aby škola prekročila celoslovenskú priemernú úspešnosť, 

- monitorovať kvalitu vzdelávania v ANJ v 1.- 4. ročníku pomocou didaktických testov  

a porovnávacích testov v 1. a v 3. ročníku, 



- uplatňovať pedagogické prístupy, ktoré rozvíjajú autonómiu žiakov a ich schopnosti 

kritického myslenia, 

-  aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu anglického jazyka a klásť dôraz 

na praktické využitie vedomostí a zručností, efektívnu komunikáciu a využívanie 

efektívnych metód a foriem výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiakov. 

 


