ČESKÝ PROGRAM
Year 10 (žáci ve věku 14-15 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 Y10 (9. třída dle českého systému) jsou český jazyk adějepis.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vyučovací předmět: Dějepis
Učivo: Vznik ČSR a osobnost T. G. Masaryka
Vývoj Evropy a ČSR ve 20. a 30. letech
Druhá světová válka
Studená válka a období totality
Sametová revoluce
ČR a Evropská unie

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
Slovní zásoba a význam slova (slovo a sousloví, slovní zásoba a její jádro, významové vztahy slov)
Nauka o tvoření slov (stavba slova, odvozování, skládání, zkracování)
Tvarosloví (slovní druhy a jejich mluvnické významy)
Slovesné třídy, přechodníky

Stavba a tvoření vět a souvětí
Mluvnický zápor
Přívlastek, doplněk
Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět a významové poměry
Řeč přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná
Pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební
Zvuková stránka jazyka (hlásky a hláskové skupiny, větný přízvuk, větná melodie)
Obecné výklady o jazyce (projev mluvený, psaný, řeč, jazyk)
Slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka
Jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura


Komunikační a slohová výchova

Učivo:Stylistika (vytříbený ústní nebo písemný projev, uspořádání jazykových prostředků a jejich využití)
Výklad
Popis pracovního postupu a uměleckého díla, líčení
Charakteristika přímá a nepřímá
Vypravování
Úvaha
Proslov
Diskuse
Fejeton
Funkční styly a slohové útvary (životopis, otevřený dopis)


Literární výchova

Učivo:Interpretace významu a smyslu textu
Hodnocenítextu, formulacevlastníchdojmů, kritický dialog
Charakteristikaliterárníchdruhů a žánrů, jejichpředstavitelůaobdobívzniku
Orientace v literárněteoretickéterminologii
Rozlišováníindividuálníhostyluautora
Orientace v literárníchstylech 19.a 20. stol. ajejichčeskýchisvětovýchpředstavitelích

