
5. TÝDENNÍ PLÁN  

30. 9. - 4. 10.

Informace k výuce

Mimořádné 
sdělení

Milí rodiče,
V minulém týdnu děti přivítaly podzim básničkou. Děkuji za Vaši spolupráci, domácí příprava byla skvělá. 
Zvládli jsme vše dle týdenního plánu. Pokud děti nemají témata dokončená z důvodu nepřítomnosti nebo pomalejšího pracovního tempa, prosím o 
jejich dokončení doma.

Plán na příští týden – ve většině činností nás bude stále provázet podzim
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmena E, I,Y,) str. 20–23 
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) – str. 18-20
- Uvolňovací cviky – str. 12- 14

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Čteme číslici 6, poznáváme podlaží) - str. 20-24

NSV (Náš svět) – Stromy listnaté a jejich listy a plody. 
AJ - Pozdrav a představení. Poznáváme zvířata a jejich dovednosti.

Na čtvrtek 3. 10. si děti připraví do sešitu (A4 č. 423x) první Televizní vysílání. Téma: Já a moje rodina. 
Obsah: Krátké povídání o sobě (co mám rád/a, co rád/a dělám, jak trávíme společný čas s rodinou, kdo jsou členové mé rodiny).
Forma: Děti namalují obrázek rodiny (jejich členy) při společné aktivitě. Tento obrázek nám budou prezentovat a povídat o něm. 
Cílem: Vést děti k schopnosti povídat (prezentovat) před publikem o svoji práci, reagovat na dotazy, přizpůsobit se zadanému tématu, a hodnotit výkon mluvčího 
na základě stanovených kritérií.
Kritéria splněné práce: 
- domácí příprava (obrázek, později písemná forma a obrázek bude doplňující)
- vše zakresleno/zapsáno v sešitě
- při prezentaci - mluvím tak, aby mě slyšely všechny děti, zřetelně, pomalu, odpovídám na otázky
- posluchač - poslouchám ostatní, mohu položit otázku, hodnotím výkon mluvčího 

_____
Pokud budete trávit čas s dětmi venku v přírodě, neváhejte a sbírejte plody listnatých stromů – kaštany, žaludy, jeřabiny, bukvice … Použili bychom tento 
materiál ve výuce. Postačí pár kousků:-)

V pátek 4. 10. si mohou děti přinést s sebou do školy auta na dálková ovládání. 4. třída pořádá o velké přestávce v tělocvičně závody. Zvažte prosím tuto 
možnost vzhledem k ceně aut, jejich přepravě autobusem a také faktu, že děti si za své hračky zodpovídají sami. 
___________



Obecné informace Děti mají možnost během přestávek hrát stolní fotbal, který je před naší třídou na chodbě. Fotbálek je velmi baví, učí se tak spolupracovat, dohodnout se, koordi-
novat pohyb, postřeh a také umět zvládnout prohru i vítězství. Pro případné hrazení oprav, zřídila kolegyně Veronika Pavlíčková fond, do kterého každé dítě při-
spěje 10,-/rok. Fond neslouží k hrazení částek za opravu při záměrném poškození. Účastní se celkem 5 tříd. Každá třída pak má vyhrazený den, kdy je u fotbálku 
jenom ona. Případně, když je volno, mohou dětí hrát také. Prosím tedy o uhrazení částky 10,- na fotbálek a to do 4. 10. Předejte zodpovědnost s předáváním této 
drobné částky na děti – o zaplacení Vás budu informovat prostřednictvím zprávy v ŽD. Děkuji dětem, které již zaplatily:-).

Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. Více zpráva v edookitu.

Do 30. 9. probíhá registrace do Logické olympiády – neprobíhá ve škole. Kdo má zájem registruje se individuálně z domova.

Prosím o uhrazení částky 467,- za pomůcky a to do 10. 10. Děkuji těm, kteří tak již učinili.

Krásné podzimní dny přeje Eva Bartesová


