
Charakteristika predmetu 
 

Predmet anglický jazyk sa na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach vyučuje ako 1. cudzí  

jazyk s hodinovou dotáciou 4 hodiny týždenne, a to tak v 8G od prímy po oktávu ako aj   

v 4G od prvého po štvrtý ročník. Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov základné 

komunikačné jazykové činnosti a stratégie, to znamená čítanie s porozumením, počúvanie 

s porozumením, písanie a hovorenie a zároveň učitelia anglického jazyka kladú dôraz na 

osvojenie si gramatických štruktúr a lexiky a ich používanie v komunikačných situáciách.  

Prostredníctvom rôznorodých metód a aktivít sú žiaci vedení k sebaistému jazykovému 

prejavu, ktorý slúži aj na rozvoj ich kľúčových kompetencií, kritického myslenia a kreativity. 

V treťom ročníku a septime si môžu žiaci zvoliť voliteľný predmet konverzácia 

v anglickom jazyku, ktorý pokrýva dve hodiny týždenne a ktorý systematicky rozvíja 

komunikačné zručnosti žiakov a je súčasťou prípravy na maturitnú skúšku. 

V štvrtom ročníku a oktáve ponúkame žiakom voliteľný predmet seminár z anglického 

jazyka, ktorý je rozdelený na dva bloky. Jeden blok je zameraný na ďalší rozvoj 

komunikačných zručností a druhý na prípravu na písomnú časť maturitnej skúšky.  

Obsah vzdelávania v obidvoch blokoch predstavuje intenzívnu prípravu na jednotlivé časti 

maturitnej skúšky, pričom každý z nich má hodinovú dotáciu dve hodiny týždenne. 

Pre absolventov našej školy je osvojenie si anglického jazyka nevyhnutnou súčasťou 

nielen úspešného zvládnutia maturitnej skúšky, ale aj ďalšieho štúdia na vysokej škole 

a predstavuje kompetencie, ktoré prispievajú k zvýšeniu ich mobility a uplatneniu sa na trhu 

práce. 

Požiadavky na vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú zo Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, pričom štúdium anglického jazyka na gymnáziu smeruje 

k absolvovaniu maturitnej skúšky a k ovládaniu jazyka na úrovni B2. 

 

Nosné aktivity predmetovej komisie anglického jazyka 
 

Medzi naše kľúčové aktivity patrí práca s nadanými a talentovanými žiakmi, ktorí majú 

možnosť zapojiť sa do jazykových súťaží, akými je olympiáda v anglickom jazyku,v ktorej sa 

naším žiakom každoročne darí obsadzovať popredné miesta v obvodnom, krajskom, ale tiež 

celoštátnom kole. Prestížnou je aj medzinárodná súťaž Best in English, v ktorej si naši žiaci 

merajú sily formou elektronického testovania so žiakmi z krajín Európskej únie.  

Okrem toho sa naši žiaci, ktorí majú umelecké vlohy, pravidelne zúčastňujú na 

Divadelnom festivale v Nitre, ktorý je zameraný na malé javiskové formy v anglickom jazyku 

a patria k niekoľkonásobným laureátom tejto divadelnej prehliadky. Pre ďalších žiakov 

organizujeme návštevu divadelných predstavení v anglickom jazyku podľa programovej 

ponuky. 

Medzi atraktívne možnosti vyskúšať si jazykové znalosti a spoznať kultúru krajiny patrí 

poznávací zájazd do Veľkej Británie, ktorý PK ANJ organizuje každoročne pre všetkých 

záujemcov z radov žiakov. 

Učitelia anglického jazyka tiež celoročne pripravujú so žiakmi rôznorodé aktivity 

súvisiace s oslavami sviatkov a významných udalostí akými sú Halloween,Valentine´s Day, 

Christmas alebo Európsky deň jazykov. 

Okrem toho predmetová komisia anglického jazyka v oblasti metodiky a profesionálneho 

rozvoja  úspešne rozvíja spoluprácu s partnerskou školou Gymnázium Zlín formou 

výmenných pracovných návštev. V segmente vzájomnej spolupráce patrí medzi každoročné 

aktivity  predmetovej komisie anglického jazyka organizácia metodického dňa, ktorý slúži na 

výmenu skúseností, vzájomné informovanie sa o inováciách vo vyučovaní anglického jazyka 

a odbornú diskusiu. 
 


