
7. TÝDENNÍ PLÁN  

14. 10. - 18. 10.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
v uplynulém týdnu si děti zvolily zástupce třídy do Žákovského parlamentu. Zástupci naší třídy mají důležitou roli v týmu zajišťující komunikaci a propagaci. 
Budou se podílet na tvorbě letáčků, plakátků … Jejich prvním úkolem je ve své obci vylepit letáček o plánovaném Bazárku. Letáček děti již obdržely, některé 
ještě obdrží na pracovní schůzce.
Setkání této pracovní skupiny bude 17. 10. po obědě  cca 13.15 – 13.45 ve třídě 1.A. Dohodnou se na detailech jejich spolupráce. Děti do třídy odvedu a v 13.45 
odvedu do ŠD osobně.
------------
Prosím o hlídání termínu na TV-vysílání. Stává se, že děti si vysílání doma nepřipraví a pak je dokončují ve škole, bohužel však nemají k dispozici informace, 
které jsou k tématu nezbytné.

Plán na příští týden – ve většině činností nás bude provázet téma: Obec – místo mého bydliště
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmena M, T) str. 28- 32
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 26-29
- Uvolňovací cviky str.19-23

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (znaky =, počítáme do 7) str. 30-34

NSV – Obec – místo mého bydliště
AJ – Animals and colours

Na čtvrtek 17. 10. si děti připraví do sešitu (A4 č. 423x)  Televizní vysílání. Téma: Obec, místo mého bydliště
Obsah: Obrázek obce, města, kde žijete. Možné je namalovat část obce s důležitými budovami (úřady, kostel, pošta, památné místo, muzeum …).
Forma: Obrázek v sešitě TV-vysílání. Zdatní „pisatelé“ mohou doplnit o popisek k jednotlivým budovám.
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, orientace v obci, vyhledávání důležitých míst v obci, účel institucí...
Kritéria splněné práce: 
- domácí příprava (obrázek)
- 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 
____
31. 10. budou mít děti vzájemné učení s žáky 9. třídy. Děti si mohou přinést halloweenský kostým, do kterého se po příchodu do školy oblečou. Společné učení 
bude jednu vyučovací hodinu – téma je Halloween. Zbývající hodiny budou dle rozvrhu hodin, děti je mohou strávit oblečené v kostýmu. Před obědem se 
převléknou.



Obecné informace

Žáci 7. třídy vyhlašují sběr vosku ze starých svíček – ohořelé, bez knotu, ve skle, v plastu či obalu můžete nosit do školy. Sběrná krabice je umístěna ve třídě. 
Svíčky můžete nosit do 8. 11. 2019. 

________
Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. 

Srdečně Vás zveme na rodičovskou kavárnu na téma Kariérní poradenství a rozvoj podnikavosti na naší škole, která se uskuteční ve čtvrtek 24.10. v 16.30 ve 
sborovně školy. 
Předcházet jí bude zmiňovaný Bazárek – více informací naleznete na stránkách školy.

Děkuji za uhrazení částky za pomůcky.

Krásné podzimní dny přeje Eva Bartesová


