
14. TÝDENNÍ PLÁN  

9. 12. - 13. 12.

Informace k výuce

Mimořádné
 sdělení

Milí rodiče,
máme za sebou Čertovský šplh, kde náš tým předvedl špičkové výkony. Nikdo jsme neskončili v čertovském pytli a to je super:-)
Velké díky patří Vám všem, kteří jste se zapojili do tradiční sbírky Krabice od bot. Za třídu jsme naplnili rovnou dvě krabice pro dva chlapce. Řada z Vás 
přinesla ještě další krabice. Vaše dárky byly převezeny na sběrné místo do Drásova.
------------

Plán na příští týden 
ČJ (pracovní sešity):

- Začínáme číst a psát (Písmeno B,R, Ř píšeme krátké věty, čteme krátké věty) str. 54-57
- Hrajeme si ve škole (sešit s myškou) str. 57- 60
- Uvolňovací cviky – dolní klička a horní zátrh

M (pracovní sešit):
- Matematika 1 (Počítáme do 10, slovní úlohy) str. 51 – budeme řešit slovní úlohy (hádanky a rébusy)

NSV -  Adventní čas – doba příprav na Vánoce
AJ – pokračujeme v Parts of the body. Odkaz k současnému tématu naleznete na:  https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Pro ty, kteří mají zájem si procvičovat matematiku zasílám odkaz: http://www.matika.in/cs/

Prosím o intenzivnější nácvik čtení, zvlášť u některých dětí, vnímám časté výpadky písmen, nemají je zcela zafixované, domýšlí si slova atd – můžete volit 
text, který je v pracovním sešitě Začínáme číst a psát. Každodenní nácvik je pro rozvoj čtenářství nutný. 
Zdatní čtenáři dostanou v průběhu týdne čtenářské listy, kam mohou zapisovat své postřehy z přečtených textů či dokonce knih.
 
Televizní vysílání ve čtvrtek 12. 12. má téma Advent – doba příprav na Vánoce – obrázek s popisky (nebo i větami) o tom, jak se připravuje rodina na Váno-
ce.

V pondělí 16.12. přijede do školy sklářka. Přihlášky jsou již kompletní. Děkuji.
V úterý 17.12. navštívíme koncert vánočních písní v podání dětí ZUŠ Tišnov a Deblín v Obecním domě v Deblíně 10.20-11.20 Po skončení následuje část AJ.
V pátek 20.12. proběhne třídní vánoční besídka. Část besídky strávíme ve společnosti 9. třídy – zazpíváme vánoční písně, ty které jsme nacvičili na 
rozsvěcování stromu, předáme deváťákům dárečky, které prvňáčkové vyrobí. Ve druhé části besídky se s dětmi sejdeme u našeho třídního stromečku a předáme si
dárečky. Děti si tento den přinesou dáreček (není třeba nákladný dar max. do 70,-) pro svého kamaráda (důležitá je vzájemná dohoda, aby nebyl nikdo zklamaný).
Pomohu jim s domluvou v průběhu tohoto týdne.

Krásný adventní čas přeje Eva Bartesová

http://www.matika.in/cs/
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