ČESKÝ PROGRAM
Year 4 (žáci ve věku 8 - 9 let)
Český program je určený pro ţáky 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 snaţí účelně propojovat české osnovy s poţadavky britského kurikula.
Zahrnuje a pokrývá 9-ti letou povinnou školní docházku (Y2 aţ Y10 dle britského systému).
Hodiny v českém jazyce probíhají pětkrát týdně pro 1. - 9. ročník (Y2 aţ Y10 dle britského systému).
Je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují
moderní a kreativní učební metody a přihlíţí k individuálním schopnostem ţáků.
Vyučované předměty v Y4 (3. třída dle českého systému) jsou český jazyk, prvouka a matematika.

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


Místo, kde ţijeme



Lidé kolem nás



Lidé a čas



Rozmanitost přírody



Člověk a jeho zdraví

Učivo: Obec, místní krajina
Orientace na mapě, v krajině, světové strany
Orientace na časové ose
Úvod do historie (pravěk, starověk, novověk)
Zásady společenského chování
Hospodaření
Vlastnosti látek
Měření veličin
Ţivá a neţivá příroda
Ţivočichové
Rostliny
Ţivotní prostředí
Lidské tělo

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: Počítání v oboru přirozených čísel 0 - 1000
Písemné algoritmy sčítání a odčítání
Násobení, dělení v oboru malé násobilky, násobení a dělení 10, 100
Dělení se zbytkem
Aplikační úlohy, řešení reálných situací
Práce s tabulkami a grafy
Základní geometrická terminologie
Rýsování základních tvarů v rovině, osová souměrnost, geometrická tělesa v prostoru
Převody jednotek

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:












Vyhledali slova příbuzná, určili kořen slova, předponu a příponovou část.
Uvedli příklady slov souznačných a protikladných, podřazených a nadřazených.
Znali vyjmenovaná slova, slova k nim příbuzná a jejich pravopis.
Třídili slova podle slovních druhů.
Určili pád, číslo, rod u podstatných jmen a osobu, číslo, čas u sloves.
Vyhledali podmět, přísudek a určili základní skladební dvojici.
Dokázali napsat osnovu příběhu, dopis, email, deníkový záznam, návod, popis osoby a předmětu.
Vyplnili dotazník a přihlášku.
Vypravovali vlastní příhodu, prezentovali svou práci před kolektivem.
Četli s porozuměním a správnou intonací různé texty a vyhledávali v nich informace.
Vedli si záznamy o přečtených knihách ve čtenářském deníku a dokázali o nich vyprávět.

