Příprava pro vyučování českého jazyka ve 3., 4. a 5. ročníku na málotřídní škole
s využitím PC.
Datum: 26. října 2004
Učivo: 3. ročník: Párové hlásky uvnitř slova
4. ročník: Vyjmenovaná slova po B
5. ročník: Předložky a předpony – psaní ě, je po v-, b-.

Práce na malotřídní škole je specifická tím, že se učitel může věnovat vždy pouze
jednomu ročníku, zatímco ostatní musí pracovat samostatně.
Vysvětlivky pro čtení přípravy:
PP – přímá práce učitele – učitel se věnuje tomuto ročníku, pokud žáci z ostatních
ročníků mají problém se splněním úkolu, zvednou ruku a počkají, až se jim učitel
bude moci věnovat. Učitel se snaží pomoci hned, jak to výklad či procvičování dovolí.
SP – samostatná práce žáků- žáci pracují samostatně, učitel nejdříve srozumitelně
úkol vysvětlí, zkontroluje, jestli žáci úloze rozumí a nechá je pracovat.
SP-PC – samostatná práce žáků s počítačem – žáci pracují na procvičování daných
témat z českého jazyka. Většina žáků navštěvuje počítačový kroužek, kde se naučili
přihlásit, pracovat s programy pro výuku, vyhledávání na internetu. Žákovi, který
kroužek nenavštěvuje, učitel vysvětlí zvlášť, případně pomohou spolužáci.
Organizace – uvítání žáků, rozmístění v učebně, kontrola připravenosti na vyučování
( žáci se omlouvají, pokud něco zapomněli), sdělení cíle hodiny,jaké učivo se bude
probírat.
Ukončení hodiny, hodnocení –učitel s žáky si zopakují, co se ten den učilo, přečte
výsledky procvičování zapsané do přehledů a vyhodnotí nejlepší výkony
v jednotlivých ročnících.
Příprava učebny před hodinou
Pro tuto hodinu je třeba upravit učebnu tak, aby žáci, kteří nepracují s počítačem,
mohli sedět a pracovat v lavici. Žáci z 4. a 5. ročníku připraví pod vedením učitele o
přestávce lavice, učitel zapne počítače.
Učitel na tabuli připraví nadpisy pro jednotlivé ročníky ( každý ročník má od září
určený jeden díl tabule, kde najde to, co má dělat), na zadní stranu směrem
k počítačům napíše program, který si mají najít.
Příprava je členěna do tří sloupců podle ročníků.
Časové údaje jsou přibližné.

Příprava na vyučování českého jazyka ve 3.,4. a 5. ročníku.
3. ročník
8.17
PP – kontrola vět, vysvětlení těžších slov
např. bydlo, bidlo,
Párové hlásky uvnitř slova
Učitel vypíše obtížná slova na tabuli, také
8.00 – příchod do učebny, sednou si do
slova, která se jinak píší a stejně čtou, vysvětlí
lavic.
rozdíl.
Úvod – učivo, organizace .
8.25
PP -přepis z tabule do sešitu.
8.03Připraví si podle tabule stranu
8.30 Výměna na PC, stejný program,
v učebnici.
vyjmenovaná slova,procvičování, ponechat
PP – s. 28/1
zaškrtnuté pouze B.
Čtou a za pomoci učitele vyhledávají slova
SP –PC – vyjmenovaná slova B – pracují,
se znělými a neznělými souhláskami, v textu
dokud se jim neukáže obrázek, výsledky se jim
vyznačena tučně, s pomocí učitele
zapíší do přehledu.
odůvodňují psaní dané hlásky Š,Ž
8.42 Dokončení práce, vypnutí programu a
počítače.
8.15 Výměna na PC, stejný program,
8.44 Ukončení hodiny, hodnocení.
spodoba, procvičování,nechat zaškrtnuté
jen hlásky Š,Ž.
5. ročník
PC - pracují, pokud se jim neobjeví obrázek.
Výsledky se jim zapíší do přehledu.
Předložky a předpony – opakování ě, je
8.00 – příchod do učebny, sednou
8.29 Ukončí práci na PC, přesednou do
k počítačům, přihlásí se.
lavic, vyhledají si v knize cvičení.
Úvod – organizace.
PP – učitel cvičení přečte, pokud jsou nějaké
nejasnosti, vysvětlí.
8.03 Z plochy si spustí program TerasoftČeský jazyk 1 – pravopis. Oddíl – pravopis
8.35
„ě“,
SP- s. 28/4 -do sešitu, sami si zdůvodňují
procvičování, všechny možnosti nechají
potichu, kontrola cvičení následující hodinu.
zatržené.
8.44Ukončení hodiny,hodnocení.
SP-PC – procvičování Pracují, dokud se
neobjeví obrázek, pak jim zapíšu (učitel)
4. ročník
dosažený počet příkladů a chyb do přehledu.
Vyjmenovaná slova B
8.13 Ukončí práci na PC, přesunou se do
lavic, podle tabule vyhledají v knize cvičení.
8.00 – příchod, sednou do lavic.
SP- do sešitu píší
Úvod- učivo, organizace.
s. 27/9 – předpony
s-,z-, ze – doplňování.
8.03 Rozdají si přehled vyjmenovaných
Pokud
si nejsou jisti, zapíší předponu tužkou.
slov.
SP – opíší si z přehledu řadu
vyjmenovaných slov po B,
8.12 Rozdají si pracovní list na
vyjmenovaná slova – B
SP – Na pracovním listu zkusí doplnit podle
nápovědy.

8.35
PP – kontrola cvičení, zdůvodnění psaní
předpon, žáci čtou, zdůvodňují, učitel
kontroluje, případně vysvětluje obtížná slova.
Žáci si v sešitě chyby opravují sami tužkou.
Pak si zapíší počet chyb.
8.44 Ukončení hodiny, hodnocení.

Pracovní list
Jméno:______________

Datum:____________

Český jazyk – vyjmenovaná slova po B
Doplň do vět (slova si můžeš vyhledat dole v nápovědě, slovo, které jsi použil,
škrtni). Pokud si nejsi jistý, doplňuj do vět tužkou.

Pálí ho dobré ___________.
V bytě bydlí nový ________________.
________ a kráva se pasou v ohradě.
Do prodejny přivezli nový ________________.
Pomlázka je lidový _____________.
Papoušek sedí na ____________ a louská oříšky.
Pampeliška je léčivá _________________.
____________s hříbátkem běží po louce.
Já nechci __________ ve škole, chci domů!!!
Bystrému potoku se říká ______________.

Nápověda: Bystřina, kobyla, býk, být, bidélko, bydlo, nábytek,
obyčej, obyvatel, bylina.

