
6. TÝDENNÍ PLÁN  

7. 10. - 11. 10.

Informace k výuce

Mimořádné 
sdělení

Obecné informace

Milí rodiče,
v minulém týdnu děti představily svá první televizní vysílání a šlo jim to velmi dobře.
Děti se již ve škole adaptovaly, a tak budu průběžně zapisovat hodnocení do edookitu.
V příštím týdnu bychom si zapsali první diktát, písmen dosud probraných. Všimla jsem si, že některé děti mají obtíže s robotováním– čtením. 
Pravidelně procvičujte i doma. Pokud nemáte k dispozici čtecí list, dejte mi zprávu, pošlu nový. 

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

- Začínáme číst a psát (Písmena A, E, I, O, U, M) str. 24–28
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) – str. 21-25
- Uvolňovací cviky – (str. 15 jsme zvládli už minulý týden) str.16-19

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Skládáme na stejné části. Stavíme stavby.) str. 25-29

NSV (Náš svět) – Strom naší rodiny – rodokmen se členy rodiny, jejich profese, mé vysněné povolání = chci být ...
AJ – Zvířata a jejich barvy

Na čtvrtek 10. 10. si děti připraví do sešitu (A4 č. 423x) druhé Televizní vysílání. Téma: Rodokmen- členové rodiny a jejich povolání
Obsah: Připravený list stromu s rodokmenem – doplníte jména a profese (ty mohou děti namalovat piktogramem př. kuchař = vařečka)
Forma: Volný list se stromem děti obdrží v pondělí. Naleznete v sešitě TV vysílání. Ten společně vyplníte a vlepíte do sešitu TV vysílání.
Cílem: Vést děti k schopnosti povídat (prezentovat) před publikem o svoji práci, reagovat na dotazy, přizpůsobit se zadanému tématu,  hodnotit výkon mluvčího 
na základě stanovených kritérií, přemýšlet o profesích a posoudit své předpoklady pro budoucí povolání ...
Kritéria splněné práce: 
- domácí příprava (list s rodokmenem, 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 
____
V průběhu tohoto týdne budou probíhat v naší třídě demokratické volby do Žákovského parlamentu. Budou vybráni 3 zástupci. Následuje zasedání všech 
zvolených zástupců z celé školy a to v pátek 11.10. v 7.30 ve sborovně školy. O zvolených zástupcích Vás budu informovat prostřednictvím edookitu. Také je 
možná funkce dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit. Mohou na zasedání přijít také:-) Více o zasedání a funkci ŽP na škole naleznete na stránkách školy.
___________

Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. 
Prosím o uhrazení částky 467,- za pomůcky a to do 10. 10. Děkuji těm, kteří tak již učinili.



Od tohoto týdne budou probíhat CA (centra aktivit) ve středu (jedna hodina) a ve čtvrtek (jedna hodina). Centra jsou rozložena do 14-ti dní, kdy dítě projde 
čtyři stanoviště (ČJ, M, VV, prvouka = hry s písmeny, hry s čísly, věda a objevy a ateliér.) Centra budou probíhat vždy po velké přestávce – 3. hodinu. Na konci 
hodiny, popř. čtvrtou hodinu (když by centra zabrala více času) probíhá hodnotící kruh, kdy děti a učitel zhodnotí, jak se jim dařilo, co zvládly, na čem je třeba 
pracovat a nabídnou doporučení ostatním. 

Děkuji za spolupráci a spoustu přírodnin, které využíváme ve výuce:-)

Krásné podzimní dny přeje Eva Bartesová


