Malotřídní škola ZŠ Karpentná
Učím na malotřídní škole ZŠ Karpentná. Ve škole máme malou
počítačovou učebnu, která je vybavena čtyřmi PC. Učím dohromady
2., 4., 5. ročník a děti se na počítačích střídají přibližně 2krát týdně.
Nevýhodou jsou stísněné prostory malé učebny a učebna je až za
vedlejší třídou, tudíž děti většinu zábavné a procvičovací činnosti na
PC tráví samostatně. Celá třída se tam nevejde a já musím učit další
ročníky ve své třídě. To i ztěžuje práci druhé paní učitelce, která musí
občas na mé žáky dohlédnout, zda je vše v pořádku. Ideální by bylo,
kdybych měla aspoň 2 počítače ve své třídě, ale zatím bohužel. Já
sama na počítači pracuji ráda, velice mi práce s PC usnadňuje přípravy
do hodin a i při studiu na pedagogické fakultě.
Na naší škole děti využívají nejvíce procvičovacích programů např.
zábavná čeština, matematika, vlastivěda, český jazyk a internet. Děti
mají také počítačový kroužek, pracují zde na internetu, v Excelu a
Wordu.
Vedle příprav využití počítače používám také nafocený materiál,
taktéž v zábavné a procvičovací formě. Děti i rády samy připravují
různé zajímavosti z knížek, internetu, referáty k probíranému učivu.
Zábavná forma učení je určitě lákavější a zajímavější.

Vlastivěda 4., 5. ročník
2 hodinová práce s využitím počítače, nafoceného materiálu, učebnice
vlastivědy, procvičovacího programu zeměpis ČR
5. roč. - 1. hodina
Putování po ČR - města
Úvodní hodina
- výklad o Praze
Pomůcky
-učebnice,fotografie Prahy,fotografie
historických památek Prahy,nafocená mapka
ČR-města
Cíl
- vyhledat odpovědi na zadané otázky, práce s
učebnicí a mapkou ve dvojicích
- společně vytvořit krátký zápis do sešitu
- rozeznat fotografie nejznámějších historických
budov a památek Prahy
5. roč. – 2. hodina
Pomůcky - Počítač, nafocený materiál, procvičovací program –
zeměpis – ČR, kancelářské potřeby, papír na tisk
Cíl
samostatně vyhledat na internetu krátké
zajímavosti o Praze, vytisknout, využít
procvičovací program Zeměpis - mapky,
rozeznat podle fotografii známé památky
Hodnocení, pochvala
4.roč.- 1.hodina
Putování po ČR – povrch ČR – pohoří, hory, nížiny
Úvodní hodina
- procvičování na počítači s využitím programu
zeměpis – mapka-doplňování hor, nížin, pohoří
doplnění křížovky – české dějiny - opakování
Cíl
procvičit si mapku formou zábavného doplnění
již zmíněného programu
vyplnit křížovku
Využít na internetu program –
www.vlastiveda.wz.cz . kde si mohou najít
zajímavosti o pohořích, horách a nížinách
Pomůcky
Pc – křížovka,kancelářské potřeby k tisku,
www.vlastiveda.wz.cz

4. roč. 2. hodina
Pomůcky
Cíl

učebnice, vytisknutý materiál o našem pohoří,
mapka, fotografie
výklad o pohoří ČR
práce na společném zápisu
prostor žáků na zajímavosti k učivu
zhodnocení, pochvala

