ČESKÝ PROGRAM
Year 7 (žáci ve věku 11 - 12 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 Y7 (6. třída dle českého systému) jsou český jazyk, dějepis, zeměpis.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Učivo: Planeta Země
Práce s mapou
Přírodní složky a oblasti Země
Jak žijí lidé na Zemi
Mezinárodní spolupráce

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Učivo: Úvod do studia dějepisu
Pravěk
Starověký Egypt
Starověká Mezopotámie
Starověká Indie a Čína
Starověké Řecko
Starověký Řím

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

Učivo:

Jazyková výchova
Určování slovních druhů, mluvnické významy a tvary slov; stupňování přídavných jmen
Seznámení s jazykovými příručkami
Větné členy; souvětí souřadné a podřadné
Pravopisná cvičení; shoda přísudku s podmětem; základy interpunkce; koncovky přídavných jmen
Zvuková stránka jazyka; výslovnost a přízvuk
Rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný a nespisovný, obecná čeština; postavení češtiny mezi
slovanskými jazyky


Učivo:

Komunikační a slohová výchova
Sloh – slohové útvary
Vypravování
Člověk ve společnosti – telefonování, vzkazy, formy společenského styku
Výpisky, výtah
Zpráva, oznámení
Popis
Dopis


Učivo:

Literární výchova
Kritické čtení předloženého textu (analytické, hodnotící)
Charakteristika literárních druhů (lyrika, epika, drama)
Rozlišení poezie a prózy
Typy vypravěče, kompoziční výstavba textu, charakteristika postav, jazykové prostředky
Pověsti, biografie, autobiografie, dobrodružná literatura, literatura s dětským hrdinou, fantasy

