
11. TÝDENNÍ PLÁN  

11. 11. - 15. 11.

Informace k výuce

Milí rodiče,
máme za sebou týden plný opakování učiva, psaní prvního testu, program – Profese (volba povolání) a pečení perníčků… V následujících týdnech se společně 
setkáme také na našich prvních společných schůzkách. Během týdne dostanete nabídku termínů. Termín schůzky bude možno rezervovat. Více informací ke 
schůzce zašlu společně s nabídkou termínů prostřednictvím edookitu.
------------

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

- Začínáme číst a psát (Písmeno V, píšeme krátké věty, čteme krátké věty) str. 42-44
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 43- 45
- Uvolňovací cviky - dokončení

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Geometrie v prostoru. Co už umíme?) str. 43-44

NSV -  Sametová revoluce (výstava + doprovodný program)
AJ – My family 

čtvrtek 14. 11. TV-vysílání – Svobodné téma (děti si mohou zvolit jakékoliv téma)
Obsah: Obrázek
Forma: Obrázek v sešitě TV-vysílání. Slova, k obrázku – píší taková, která přečtou. Zdatní „pisatelé“ mohou doplnit obrázek krátkými větami.
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..
Kritéria splněné práce: 
- domácí příprava (obrázek), slova u obrázku (krátká)
- 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

Čtvrtletní písemnou práci z Čj budeme psát v úterý 12. 11. 2019. 
____



Mimořádné
 sdělení

Prosím o vyplnění a zpětné zaslání formuláře – Informovaný souhlas s depistáží Mgr. Jolany Žádníkové. Děkuji. 

Ve středu 13. 11. pojedeme do tišnovského muzea na výstavu Sametová revoluce s doprovodným programem. Sejdeme se ve škole ve stejný čas jako obvykle – 
8.25 ve třídě. Po ranním kruhu odcházíme na autobus směr Tišnov – odjezd 9.03. Přesun na výstavu cca 9.30. Předpokládaný odjezd 11.36 z Tišnova. Návrat do 
školy 12.00 – oběd, družina… Je možné, aby děti z Tišnova přišly přímo do muzea a také si je tam můžete v 11.20 vyzvednout. Prosím jen o zprávu v edookitu, 
jak jste se rozhodli. S sebou si děti vezmou – batůžek se svačinkou a pitím, klíčky, čip, průkazku -pokud dojíždí a drobné kapesné k zakoupení dobrůtky v 
kavárně muzea.
Cena výstavy a programu je 50,-, výdaje na cestovné 10,- (tam i zpět). Celkovou částku 60,- je možné uhradit od pondělí 11. 11. - 13.11. Předem děkuji.
V případě, že mají děti průkazku na trasu Deblín-Tišnov, hradí pouze program:-)
Pokud se Vaše dítě nebude akce účastnit, napište mi zprávu. Stráví středeční výuku v jiné třídě.

V pátek 15. 11. bude probíhat meziročníkové učení v rámci tématu 30 let od Sametové revoluce. Prvňáčků se projektové dny týkají vždy jen 4. hodiny a to 
po oba dny. 
Ve čtvrtek 14. 11. bude mít 1.A mimořádně zkrácenou výuku do 12.00. Pak jdeme na oběd a do družiny. Od 12.00 si děti můžete vyzvedávat.

Krásný listopad přeje Eva Bartesová


