ČESKÝ PROGRAM
Year 9 (žáci ve věku 13-14 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 jazyceprobíhajípětkrát 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 Y9 (8. třída dle českého systému) jsou český jazyk, dějepis a zeměpis.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Učivo: Světová pohoří, státy, vodní toky
Reliéf, vodstvo, průmysl a zemědělství Evropy
Evropské státy a jejich hlavní města
Česká republika – povrch, vodstvo, průmysl a zemědělství
Správní dělení České republiky, velká města a kraje

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Učivo: Renesance, gotika, románský sloh a baroko na našem území
Osvícenství a klasicismus
Marie Terezie a Josef II.
Průmyslová revoluce
Národní obrození
První světová válka

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
Nauka o tvoření slov (synonyma, homonyma, tvoření a přejímání slov, přenášení významu, sousloví)
Slova přejatá (výslovnost, pravopis a skloňování)
Slovesný vid
Pravopisná cvičení
Druhy vedlejších vět
Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami a větnými členy
Souvětí souřadné a podřadné (spojovací výrazy a interpunkce v souvětí, jazykové rozbory)
Slovanské jazyky, útvary českého jazyka a jazyková kultura



Komunikační a slohová výchova

Učivo:Stylistika, jazykové styly, slohové postupy a útvary
Výtah
Charakteristika literární postavy
Výklad
Líčení
Úvaha


Literární výchova

Učivo:Srovnávání beletrizovaného a nefabulovaného textu a různých uměleckých ztvárnění téhož námětu
Reprodukcedějeepickýchtextů,

charakteristikavypravěče,

perspektivy

a

formyvyprávění,

interpretacepostav, prostředí, událostí a základníchpojmůsyžetovévýstavby
Dramatizacetextu, tvorbavlastníhotextu, parafrázečiparodieznáméhodíla
Charakteristikalyrickéhotextu, vyjádřenívlastníhoprožitku (přednesem, ilustrací, pohybovoukreací)
Orientace v základníchversologickýchpojmech
Alegorie, nonsens, hyberbola a sémantikakomiky, humor, satira, ironie, symbol
Orientace v literárníchžánrech, klasickýchliterárníchdílech a jejichhistorickémkontextu

