
10. TÝDENNÍ PLÁN  

4. 11. - 8. 11.

Informace k výuce

Milí rodiče,
máme za sebou krátký týden, přesto se podařilo vzájemné halloweenské učení s 9. třídou, procvičit četbu, stavět stavby z krychlí, krokovat, tvořit a 
zpívat. Na příští týden máme připravenou písničku o sv. Martinovi, kterou budeme zpívat během Martinského průvodu. Budeme rádi, když se ke zpěvu
připojíte také:-)

------------

Plán na příští týden – ve většině činností nás bude provázet téma: pověst o sv. Martinovi (pověsti, zvyky a tradice)
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno S, píšeme krátké věty.) str. 39-41
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 38-42
- Uvolňovací cviky str. 27

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (geometrie v prostoru, krokuj dozadu) str. 41-42

NSV -  pověst o sv. Martinovi (zvyky, tradice)
AJ – My family

čtvrtek 7. 11. TV-vysílání – Můj hrdina
Obsah: Obrázek + krátké věty (Můj hrdina JE/MÁ vlastnosti …., Můj hrdina UMÍ...)
Forma: Obrázek v sešitě TV-vysílání. Zdatní „pisatelé“ mohou doplnit obrázek krátkými větami (př. Můj hrdina má tyto vlastnosti… Můj hrdina umí...)
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, rozlišit kladné a záporné vlastnosti, představivost, důležitost hrdinů pro ostatní, kdo je hrdina ...
Kritéria splněné práce: 
- domácí příprava (obrázek), krátké věty
- 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

Matematika – prosím o připravení přílohy (složka v zadní části pracovního sešitu). Vyloupejte barevné geometrické tvary a připravte čtvercové sítě. Vše
vložte do uzavíratelné složky (uzavíratelný sáček, složka na druk, zip … prostě cokoli, aby vše hned v tašce nevypadlo:-)).

Čtvrtletní písemné práce z M a Čj budeme psát ve čtvrtek 7. 11. a v úterý 12. 11. 2019. Pro děti připravím opakovací materiály, které mohou dětem 



Mimořádné
 sdělení

Obecné informace

pomoci s opakováním učiva. Předám v pondělí 4. 11. 
____

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 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.

Ve středu 13. 11. pojedeme do tišnovského muzea na výstavu Sametová revoluce. Bližší informace najdete v dalším TP.

Rozvoj čtenářské dovednosti podpoříte každodenním nácvikem – max. 8 min. Důležitá je pravidelnost. 
Prosím projděte s dětmi pracovní sešity, některé děti nemají doplněné úkoly z doby, kdy byly nepřítomné ve škole. Dokončete je:-)

Krásný listopad přeje Eva Bartesová


