
8. TÝDENNÍ PLÁN  

21. 10. - 25. 10.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
děkuji za Vaši spolupráci při přípravě TV - vysílání. Tento týden byla všechna vysílání perfektně připravená:-)
Prosím projděte s dětmi pracovní sešity, dokončete případné individuální úkoly a také úkol společný v ČJ.
V pracovním sešitě Začínáme číst a psát se postupně vytrácí věty psané obrázky a začínáme psát krátká slova. Vybavení písmen při psaní podpoříte, když z 
čtecího listu dáte dětem slova, která poskládají do věty (pomocná slova pro věty jsou UMÍ, UMÍM, MÁ, MÁŠ ... - trénovali jsme ve škole) a tu si pak na volný 
list zkouší napsat. Ideálně volte slova s dlouhou samohláskou a při vyslovení tuto samohlásku výrazně protáhněte. Děti se tak od začátku učí sluchovému a při 
psaní i vizuálnímu a motorickému rozlišování délek.
------------

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

- Začínáme číst a psát (Písmena J, N, píšeme krátké věty.) str. 32- 35
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 30-34
- Uvolňovací cviky str.23-25 (dávám nižší rozsah – minulý týden byl vyšší, ale kvalita a pečlivost prací byla horší)

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (znaky =,<,>,počítáme do 8) str. 34-37

NSV – Plody podzimu (co vše sklízíme na zahradách a polích)
AJ – Animals and colours (opakování)

Na čtvrtek 24. 10. si děti připraví do sešitu (A4 č. 423x)  Televizní vysílání. Téma: Co děláme na podzim na poli, zahradě (sklizeň, příprava na zimu)
Obsah: Obrázek zahrady, pole… a lidí (vaše rodina), kteří provádí podzimní práce.
Forma: Obrázek v sešitě TV-vysílání. Zdatní „pisatelé“ mohou doplnit obrázek krátkými větami (př. Máma má hrábě. Slovo hrábě – je delší můžete nahradit 
obrázkem.)
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, orientovat se v činnostech člověka během podzimní doby a znalost změn v přírodě během podzimu.
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 
____
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. 



Obecné informace

Ve středu 23.10. bude probíhat program Green life pro celou naši školu http://nepz.cz/. Cena programu je 45,-/žák. Program bude uskutečněn pro 1. ročníky 
8.25 – 9.25. Předem děkuji za uhrazení částky do 23.10.

V pátek 25. 10. nebudu přítomna ve škole – účastním se výjezdu formativní skupiny v jiné škole, rozvrh hodin bude beze změn v zastoupení suplujícími peda-
gogy.

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.

________
Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. Během týdne děti obdrží další čtenářský list, v pořa-
dí 3. se slovy čtyřpísmennými.

Prosím doplňte dětem cvičební úbor o ponožky. V chladnějším počasí, kdy nosí punčošky pak běhají naboso v teniskách nebo si ponechávají punčošky. 
Předejdeme tak zbytečným oděrkám nebo nadměrnému horku.

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.

V pondělí 28.10. je státní svátek a 29.-30.10. jsou podzimní prázdniny.

Krásné podzimní dny přeje Eva Bartesová


