TÝŽDENNÝ PROFIL
TÝŽDEŇ 50 – SKUPINA N4
ANGLIČTINA – ŠPANIELČINA
ČAS / TIME

ROZVRH / SCHEDULE

7:30 – 8:15

Breakfast

8:15 – 8:30

Morning Excercise

8:30 – 9:00

Lesson 1

9:00 – 09:15

Brunch

09:15 – 09:30

Diapers change

09:30 – 10:00

Games outside

10:00 – 10:15

Drinking time

10:15 – 10:45

Lesson 2

10:45 – 11:15

Lunch

11:15 – 11:45
11:45 – 14:00

Hygiene / Pajamas and diapers
change
Sleep

14:00 – 14:15

Clothes and diapers change

14:15 – 14:30

Snack

14:30 – 15:00

Lesson 3

15:00 – 15:15

Diapers change / Drinking time

15:15 – 16:00

Lesson 4

16:00 – 16:45

Painting and construction games

16:45 – 17:00

Diapers change

17:00 – 18:00

Evening snack / Parents arrival

OZNAMY

[Čo nás čaká budúci týždeň?]

Budúci týždeň bude mať Vaša skupina angličtinu s Leylou

Svätý MIKULÁŠ
V pondelok 7. Decembra v našej materskej škole oslávime Sviatok Svätého
Mikuláša. Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia Covid-19 nebude
môcť tento rok do našej škôlky zavítať Mikuláš ako každý rok a preto sme pre
deti pripravili zábavnú aktivitu, vďaka ktorej budú deti pomocou skrytých
indícií hľadať ukryté balíčky so sladkým prekvapením. Vaša skupina začne

s hľadaním balíčkov o 9:30.

JEDÁLNY LÍSTOK
[07.12.2020 – 11.12.2020]

Raňajky

Desiata

Pondelok

Sójový rožok s
lučinou
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Jablko
Voda, čaj

Utorok

Graham rožok
s bylinkovým
maslom
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Mandarínka
Voda, čaj

Streda

Raňajkový
kakaový koláč
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Banán
Voda, čaj

Štvrtok

Ovsená kaša
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Hruška
Voda, čaj

Piatok

Korn rožok so
syrom
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Miešané
ovocie
Voda, čaj

Obed
Hŕstková so zeleninou
1. Paprikáš z králika,
cestovina
2. Osie hniezda so
škoricou
Miešaný ovocný šalát
Paradajkový šalát
Voda, čaj
Zeleninová s haluškami
1. Hovädzie na hrášku s
ryžou
2. Cuketový prívarok,
varené vajíčko, varené
zemiaky
Mrkvový šalát s medom
Listový šalát
Voda, čaj
Špenátová so zemiakmi
1. Lososové rizoto so
zeleninou
2. Bryndzové halušky
Uhorkový šalát
Listový šalát
Voda, čaj
Karfiolová so zeleninou
1. Morčacie na lúskach,
tarhoňa
2. Lekvárové pirohy
s cukrovou posýpkou
Cviklovo-kapustový šalát
Ovocie
Voda, čaj
Mrkvový krém
s kokosovým mliekom
1. Pečené rybie guľky,
zemiak.-brokolicové pyré
2. Tekvicové rizoto so
smotanou
Paradajkový šalát
Miešaný ovocný šalát
Voda, čaj

Olovrant
Ľanový chlieb
s rybacou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Krupicová kaša
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

Syrová roláda
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Toastový chlieb
s enciánovou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Ovsená bábovka
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

ČO SME SPOLU ZAŽILI?

NOVINKY ZO SVETA
[Čo je nové vo svete?]

Potrebujete niekoho vo vnútri: študenti štátnej školy pomáhajú rovesníkom dostať sa na
Oxbridge.
Projekty vedené študentmi demystifikujú proces žiadosti na Oxbridge z menej privilegovaných prostredí.
Študentka Oxfordskej univerzity Ellie Cassidy nikdy nezabudne, ako nepripravená a chorá sa cítila pred
rozhovorom o štúdiu geografie na Oxforde pred dvoma rokmi. „Bola som vydesená. Pamätám si, ako
som vošla dnu, moje srdce sa rozbehlo a v hlave som si myslela: vypni to, vypni to. Myslela som si, že
musím vypnúť prízvuk, inak mi nebudú rozumieť. “
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.theguardian.com/education/2020/nov/23/you-need-someone-on-the-inside-the-stateschool-students-helping-peers-into-oxbridge
Existuje niekoľko lekcií z lockdownu, ktorých by som sa chcel držať.
Správy o vakcínach mi dávajú nádej snívaťo návrate k normálu. Ale obávam sa, že sa v tom zhone späť
do života niečo stratí. Pred pár rokmi som dostal e-mail od vysokoškolského učiteľa angličtiny na
dôchodku. Zrak mal slabý, a tak za neho poslal e-mail priateľ. Pred niekoľkými rokmi učil v Sudáne,
odkiaľ pochádzam, a ako čitateľ tejto rubriky som mu poslal poznámku, ktorá mu pripomenie jeho čas
strávený tam a dúfal som, že sa dozvie nejaké správy o tom, ako sa to zmenilo. Jeho meno okamžite
zazvonilo a spomenul som si, že moja matka, ktorá bola v 70. rokoch študentkou anglickej literatúry na
univerzite v Chartúme, často spomínala profesora angličtiny, ktorý do jeho hodín priniesol špeciálnu
vášeň a zanechal na nej stopu.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/23/lessons-lockdown-on-to-hang-vaccinenews-return-normality
Univerzita v Helsinkách podporuje návrh ministerstva životného prostredia na založenie prvého
vedeckého národného parku na svete v oblasti Evo v Hämeenlinne.
Obyvateľnosť Zeme závisí od biodiverzity. V súvislosti s južným Fínskom je oblasť Evo v južnom
Fínsku domovom mimoriadne rozsiahleho a hodnotného ekosystému lesov starého rastu, ktorých
ochranná hodnota je značná. Univerzita v Helsinkách podporuje jedinečný projekt vedeckého
národného parku, ktorý ohlásilo ministerstvo životného prostredia 17. novembra 2020.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.helsinki.fi/en/news/sustainability-news/the-university-of-helsinki-endorses-the-proposalby-the-ministry-of-the-environment-to-establish-the-worlds-first-science-national-park-in-the-evo

