
9. TÝDENNÍ PLÁN  

28. 10. - 1. 11.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
děkuji za Vaši spolupráci při nácviku čtení. Dětem to jde velice dobře, proto jsem v pátek 25.10. zaslala další čtenářský list – součástí listu je úroveň 3, 4 a 5. 
Naleznete jej v ŽD. Dle schopností dětí trénujte různé úrovně. Začínejte pozvolna a stupňujte úroveň. Pokud zjistíte, že úroveň ještě dítě nezvládá (domýšlí si 
písmena, vypouští písmena, přehazuje, neslyší koncová písmena) vraťte se o stupeň zpět a ještě jej trénujte, občas zařaďte slova z vyšší úrovně, ale pouze jako 
doplňující.
------------

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

- Začínáme číst a psát (Písmeno S, píšeme krátké věty.) str. 36-38
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 36-38
- Uvolňovací cviky str.26-26 

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (znaky =,<,>, krokujeme, stavíme z krychlí) str. 38 jsme stihli ve škole 39-40

NSV – Zvyky a tradice (Halloween, Dušičky – vzpomínka na zesnulé)
AJ – My family

TV-vysílání – nebude probíhat. Užijte si dny volna:-)
____
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. 

V pondělí 28.10. je státní svátek a 29.-30. 10. jsou podzimní prázdniny. Užijte si volno. Potkáme se až ve čtvrtek 31.10., kdy společně oslavíme Halloween. 
Děti budou mít vzájemné učení s žáky 9. třídy. Je možné si přinést halloweenský kostým, do kterého se po příchodu do školy děti 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.

V pátek 8.11. bude mimořádný den. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na volbu povolání, profese (lehce jsme se tématu dotkli v TV-vysílání) –  hodinu 
povede Mgr. Petra Šnepfenbergová. Poté budu společně s dětmi péct tradiční svatomartinské perníčky ve školní kuchyňce. (Pokud by byla některá z maminek 
ochotná v kuchyňce vypomoci – budu ráda, ozvěte se prosím:-). Perníčky se pak rozdávají během Svatomartinského průvodu. Po vzoru sv. Martina se o tento 
perníček s někým podělíme. Děti si s sebou vezmou do výuky pouze: pouzdro, ŽD, vykrajovátko (na cukroví) ve tvaru srdíčka, klíčky, čip a svačinku.
Odpoledne pak děti mohou navštívit dílničku, kde si vyrobí lucerničku na Svatomartinský průvod. Více informací o výrobě lucerniček a Svatomartinském průvo-
du naleznete v edookitu.



Obecné informace Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. 
V případě, že čtenářské listy k vám domů nedoputují, přikládám i elektronickou formu:-)

Krásné podzimní dny volna přeje Eva Bartesová


