ČESKÝ PROGRAM
Year 2 (žáci ve věku 6 - 7 let)
Český program je určen pro žáky české národnosti a tvoří součást plnění jejich povinné školní docházky.
Jedná se o výuku českého jazyka dle zákona 561/2004 Sb., paragraf 38 - plnění povinné školní docházky
v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky.

Český program v Park Lane International School:






Zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů dle RVP pro základní vzdělávání schváleného
MŠMT, zároveň se snaží účelně propojovat české osnovy s požadavky britského kurikula.
Pokrývá 9-ti letou povinnou školní docházku (Y2 až Y10 dle britského systému).
Hodiny v českém jazyce probíhají pětkrát týdně pro 1. - 9. ročník (Y2 až Y10 dle britského
systému).
Je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují
moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem žáků.
Vyučované předměty v Y2 (1. třída dle českého systému) jsou český jazyk, prvouka a matematika.

V rámci českého programu pro Y2 si žáci upevňují a rozšiřují nabyté znalosti a dovednosti z oblasti čtení,
psaní a matematiky. Učí se základním pracovním i režimovým návykům, získávají vědomí odpovědnosti za
vlastní zdraví a bezpečnost, jsou vedeni k formování sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi i ději kolem nás.
Výuka probíhá především na základě vyhledávání informací, hry, pozorování, pokusů, vycházek, třídění
obrazového materiálu.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět: Prvouka
Obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.


Místo, kde žijeme



Lidé kolem nás



Lidé a čas



Rozmanitost přírody



Člověk a jeho zdraví

Učivo: Domov
Škola
Moji spolužáci, moje rodina
Hospodaření
Stromy a rostliny
Ovoce a zelenina
Zvířata domácí a volně žijící
Jak lidé pracují
Člověk a čas
Naše tělo ve zdraví i nemoci
Péče o zuby
Zdravá výživa

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen do tří tematických okruhů.


Čísla a početní operace



Závislosti, vztahy a práce s daty



Geometrie v rovině a v prostoru

Učivo: Obor přirozených čísel 0 - 100
Číselná osa, rozklad na desítky a jednotky
Početní operace sčítání, odčítání, slovní úlohy
Orientace v prostoru (termíny vpravo, vlevo, nad, pod, před, za, hned před, hned za)
Sudá a lichá čísla
Zaznamenávání údajů do grafu, orientace v tabulkách
Základní jednotky a jejich měření, české mince a bankovky
Základní útvary v rovině (obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník), geometrická tělesa, osová souměrnost

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět: Český jazyk
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve čtyřech vzdělávacích okruzích:


Český jazyk a literatura



Komunikační a slohová výchova



Jazyková výchova



Literární výchova

V rámci těchto okruhů jsou žáci vedeni k tomu, aby:











Četli slabiky, slova a jednoduché věty.
Četli s porozuměním texty přiměřeného rozsahu.
Četli texty napsané českým psacím písmem.
Rozlišovali délku samohlásek a rozdíly ve čtení a psaní slov s dy, ty, ny a di, ti, ni.
Správně četli slabiky dě, tě, ně a bě, pě, vě.
Psali písmem Comenia Script velká a malá písmena, slabiky, jednoduchá slova a věty.
Dokázali psát opis, přepis i diktát, začali psát větu velkým písmenem a končili tečkou.
Naslouchali čtenému textu.
Vyprávěli pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy.
Rozlišovali pojmy- básnička a říkadlo, pohádka, příběh, verš.

