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Dodatek k ŠVP PV č.1 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program NÁŠ BAREVNÝ SVĚT 

Škola: Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí 

Ředitel školy: Mgr. Hedvika Hloupá 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018 

Dodatek k ŠVP ZV  č.1 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 27.8. 2019. 

Č.j.: 166/2019 

 

Výuka anglického jazyka v MŠ. 

V mateřské škole probíhá jednou týdně výuka anglického jazyka. Je řízena učitelkou, která má potřebné 

pedagogické vzdělání a kvalifikaci k výuce anglického jazyka předškolního věku.Ve výuce používá 

materiály a didaktické pomůcky vhodné pro všechny žáky předškolního věku. Důraz je kladem na mluvenou 

formu nového jazyka. 

Záměrem je seznámit děti předškolního věku s cizím jazykem. Připravit je na setkání s tímto jazykem v 

rámci docházky na základní škole. Seznámit dítě s prvky jazyka, slovní zásobou, výslovností a tvorbou 

jednoduchých vět a jejich praktickým využitím v rámci následné jednoduché interakce učitel - dítě, případně 

dítě - rodič. 

Děti předškolního věku se pravidelně jednou týdně cíleně setkávají s cizím jazykem v rámci výtvarné 

činnosti, her, básniček, písniček říkadel, rébusů, grafomotorických cvičení. Pomocí speciálních pomůcek, 

jako jsou například flashcards - obrázkové karty, se učí slovní zásobu. Poslechem CD rozvíjí zvukovou 

podobu jazyka. Následně rozvíjí tvořivost a logické myšlení, v rámci her, ve kterých se konkrétní slovní 

zásoba používá. Jemná motorika je specificky rozvíjena pomocí cvičení a příběhů v učebnici, kterou každé 

dítě má a se kterou pravidelně pracuje.  

Všechny prvky vedou k rozvoji kompetencí. 

Jedná se o: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence činnostní, kompetence občanská 

Úzce se tento blok pojí také s celkovým rozvojem schopností dítěte, jako je rozvoj hrubé a jemné motoriky, 

důraz je kladen také na rozvoj základů psaní. Dítě rozvíjí svůj hlas, pracuje na základních matematických 

dovednostech, rozvíjí výtvarné schopnosti. 

 

Očekávané výstupy: 

-teoretické, ale především praktické osvojení základní slovní zásoby,  

-schopnost jednoduchého tvoření vět, osvojení zvukové stránky jazyka, 

-schopnost porozumět jednoduchým pokynům pedagoga v cizím jazyce,  

-rozvoj logického myšlení a individuálních schopností každého dítěte, 

- schopnost samostatně pracovat, naslouchat učiteli,  

-samostatně řešit konkrétní úkoly a problémy,  

-schopnost rozvíjet vzájemnou interakci v kolektivu 

Výukový program využívaný k výuce se nazývá HereisPatchthePuppy 1 je postaven na všestranném 

jazykovém základu, který je dětem možno podávat „hravou a zábavnou formou". Důležitou roli hraje 
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maňásek-pejsekPatch, který žáky výukou provází. Žáci pracují v jazykové úrovni A po celou dobu 

předškolní docházky. Mezi probraná témata patří: pozdravy, pocity, barvy, čísla, části těla, počasí, zvířata, 

vánoce, velikonoce, jídlo. Výuka je doplněna obrázkovými kartami, reálnými věcmi, CD, omalovánkami. 

Citace a použitá literatura:  

SLATTERY, M.; WILLIS, J. Englishforprimaryteachers. Oxford University Press,, 2006. ISBN 

0194391140. 

MORRIS J., RAMSDEN J.: Here´sPatchthepuppy 1. Macmillan, 2015, ISNB 978-1-4050-7477-3 

 

 

Přehled učiva: 
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