
Předmětová komise anglického jazyka ve školním roce 2020-2021 

 

Vyučující anglického jazyka – zleva:  

• Mgr. Lukáš Boček, Mgr. Petra Špišáková, PaeDr. Marcela Radová, Mgr. Pavla 

Figurová, Mgr. Petr Dolejší, Mgr. Věra Regulová, Mgr. Klára Ludvíková 

• nepřítomní Mgr. Žaneta Jirsová, Daniel Haines, rodilý mluvčí 

 

Učebnice a studijní materiály používané při výuce  

• prima, sekunda, tercie, oktáva – učebnice Oxford University Press: English Plus + 

časopisy RaR, Gate 

• 1. – 4. ročník, včetně kvinta až oktáva – učebnice Oxford University Press: Solutions + 

časopisy Gate, Bridge 

Volitelné semináře anglické konverzace od 3. ročníku – učebnice McMillan: Ready for First 

V nabídce jsou i nepovinné hodiny anglické konverzace s rodilým mluvčím – Daniel Haines. 

Příprava k maturitě z anglického jazyka probíhá intenzivně online nebo za přítomnosti 

studentů v 7 hodinách týdně. Tuto zkoušku na úrovni B2 chtějí skládat téměř všichni studenti 

– 29 ze 4. S, 26 z 8. E, 28 ze 4. A. Zkouška sestává ze  

• společné části = didaktický test (čtení s porozuměním), poslech 

• a školní části = písemná práce (do 240 slov), ústní zkouška (25 témat) 

  



Naši studenti se již zúčastnili či zúčastní těchto soutěží: 

• Juvenes Translatores – mezinárodní studentská překladatelská soutěž – školního kola 

se 30. listopadu 2020 zúčastnilo 33 studentů školy – dle propozic soutěže do 

národního kola ČR je možno poslat dvě vítězné práce, což jsme rádi učinili  

• Táborská Eurolyra 2020 – recitace textů v jiných jazycích, v anglickém jazyce recitovali 

dva studenti z tvorby E. Dickinsonové a R. Fulghuma – v tomto roce online 7. prosince 

2020 

• Best in English 2021 – mezinárodní online soutěž v anglickém jazyce (reading, 

listening, use of English) na úrovni B2-C1 – 22. ledna 2021 – tradičně se účastní přes 

30 studentů 

• Okresní a krajské soutěže v anglické konverzaci – březen 2021, patrně online 

Řada našich studentů pravidelně úspěšně koná komplexní britské či americké zkoušky 

z anglického jazyka FCE, CAE, TOEFL 

Zájezdy do anglicky mluvících zemí  

• naše škola organizovala pro naše studenty pravidelně až do nedávné doby.  

• Náš program je jednou za dva roky vyjet se zájemci (většinou okolo 50 studentů 

z různých ročníků) do některé z dosažitelných destinací.  

• Náš poslední zájezd se uskutečnil v červnu 2019 – projeli jsme v deseti dnech severní 

a jižní Wales, prohlédli i anglická města Chester, Liverpool a Londýn. 

• V předcházejících letech jsme navštívili Skotsko, Irsko, Severní Irsko i Anglii. 

• Vždy jsme se obohatili o krásné zážitky, nové poznatky a krásná setkání s rodilými 

mluvčími. 

Británie i Irsko jsou teď země se stejným omezením jako Česko, proto musíme pro letošní rok 

upustit od plánování zájezdu a přesunout je na zdravější období. 

English Theatre 

Každý rok dvakrát, na podzim a na jaře, jsme měli možnost v ČB navštívit se studenty 

divadelní představení v angličtině s herci rodilými mluvčími. Většinou šlo o adaptace 

známých i méně známých literárních děl, vždy bylo téma originálně a zábavně zpracováno a 

vždy nabízelo jedinečnou příležitost vyzkoušet své jazykové dovednosti i na tomto náročném 

poli. Letos  jsme přišli o tuto možnost, ale věříme, že se navrátí. 


