10. týden Měříme, mrzneme, malujeme ...
09.11.2019

Sešli jsme se po prázdninách, které jsme si všichni užili, k velkému opakování i objevování
nového a získávání nových zážitků.
V předmětu Řeč jsme objevili tento týden hned dvě písmenka. Nejprve jsme se vydali na moře,
kde jsme se stali mořskými živočichy, při čtení nám vylézal mrzutý medvěd ze sklepa, ale také
jsme se v tělocvičně stali milými medvíďaty, co rády mlsají med
a chodí na maliny ...

Koncem týdne jsme v tělocvičně objevili další písmenko. Počasí je již opravdu podzimní, a tak
trochu "mrzneme," než si zvykneme. Na chvilku jsme se vžili do kůže obyvatel Severu,
o kterých jsme si přečetli v Živé abecedě. Nazýváme je Eskymáky... Také jsme se ale stali
elektřinou
v elektrických drátech, byli jsme stejnosměrným i střídavým proudem a podle toho byla naše
těla buď v napětí nebo uvolnění ...

Také již čteme dvoupísmenková spojení na kostkách, na tabuli i v pracovním sešitě, píšeme
diktát na destičkách ...

https://drive.google.com/file/d/18Y37vZaBfYx8WtcUtAF1kaWqTcYIR6Ca/view?usp=sharin
g
V předmětu Příroda jsme také nezaháleli! Zapisovali jsme počet i do tabulky, překládali jsme
na polovinu, řešili bludiště, zapisovali krychle ve stavbách a řešili počty podlaží .... Také jsme
si zahráli hru ...

https://drive.google.com/file/d/18UsczYB6FJEPH-5742T-nZrYDRn2ftex/view?usp=sharing
V úterý jsme se sešli v Divadle úžasné fyziky (Údif), abychom shlédli představení Vojty a Saši
na téma oheň. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, ale hlavně jsme si, slovy dětí, odnesli
potvrzení, že s ohněm si není radno zahrávat! Dozvěděli jsme se, jak hasit i nehasit oheň
a shlédli spoustu "kouzel" z oboru fyziky i chemie.

Ve středu jsme si povídali o svátcích, které jsme mohli slavit v prázdninovém týdnu. Zjistili
jsme, že z původně keltského svátku Samhein, k oslavě předků, vznikl nejen Halloween, ale
i naše české dušičky. Tak jsme si o svátcí povyprávěli a Maggie nás pozvala do Anglie, kde
Halloween není tak děsivý a má tradici koledování "Trick or treat!" (koledu nebo něco vyvedu).
Byli jsme mile překvapeni, že mezi kostýmy moc děsivých nebylo!

https://drive.google.com/file/d/19EtSbcyGW4RaHjrLN6M1Dk468FHM_pqN/view?usp=shar
ing
Hned poté jsme se pustili do výroby skřítků či pohádkových bytostí z dýní. Úkol nebyl snadný:
"Vytvoř bytost či skřítka a vymysli, čím je zvláštní, co dovede a co je jeho úkolem!"

Lucka vytvořila neviditelného skřítka, který nás všude provází, a i když ho nevidíme, záleží mu
na tom, abychom se spolu měli dobře. Jmenuje se Laskavec.

Týden jsme uzavřeli zopakováním pravidel, jak se chovat na chodníku a jak přecházet silnici
....

Týden jsme zhodnotili za pomoci velrybích kartiček, které jsme napřed "přečetli" a pak jsme
našli tu, která vyjadřovala, jak jsme se v tomto týdnu převážně cítili. Našla se únava, zvědavost,
ale i radost z nového přátelství či spokojenost, protože je nám spolu krásně. A za to dětem
veliké díky!

