ČESKÝ PROGRAM
Year 3 (žáci ve věku 7 - 8 let)
Český program je určený 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.
Zahrnuje a 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 Y3 (2. třída dle českého systému) jsou český jazyk, prvouka a matematika.

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: Město a jeho okolí
Mezilidské vztahy
Rodina
Povolání a řemesla
Dopravní výchova
Orientace v čase
Přírodní společenstva
Rostliny a živočichové
Lidské tělo a první pomoc
Osobní bezpečí

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět: Matematika
Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy:


Čísla a početní operace



Závislosti, vztahy a práce s daty



Geometrie v rovině a v prostoru

Učivo: Obor přirozených čísel 0 - 100
Početní operace sčítání, odčítání s přechodem přes desítku
Početní operace násobení, dělení
Slovní úlohy
Zaznamenávání údajů do grafu, orientace v tabulkách
Základní jednotky a jejich měření, české mince a bankovky
Geometrické útvary v rovině a geometrická tělesa v prostoru

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


Český jazyk a literatura



Komunikační a slohová výchova



Jazyková výchova



Literární výchova

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












Rozlišovali a vyjmenovali krátké a dlouhé samohlásky, měkké a obojetné souhlásky.
Rozlišovali zvukovou a grafickou podobu slova, členili slova na slabiky, hlásky.
Určovali druhy vět.
Rozlišovali slova opačného a podobného významu, slova souřadná, nadřazená, podřazená.
Získali povědomí o slovních druzích, rozlišili podstatná a přídavná jména, slovesa, předložky, spojky.
Správně psali slova s měkkými a tvrdými souhláskovými skupinami a s párovými souhláskami na konci i
uvnitř slova.
Zvládli psát písmem Comenia Script opis, přepis, diktát.
Napsali vzkaz, dopis, návod, popis předmětu a zvířete.
Rozlišovali a používali pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš.
Četli s porozuměním různé texty a reprodukovali jejich obsah.
Vedli si záznamy o přečtených knihách a dokázali o nich vyprávět.

