TÝŽDENNÝ PROFIL
TÝŽDEŇ 48 – SKUPINA B1

ANGLIČTINA – ŠPANIELČINA - ČÍNŠTINA

ČAS / TIME

ROZVRH / SCHEDULE

7:30 – 8:15

Breakfast

8:15 – 8:30

Morning Excercise

8:30 – 9:15

Lesson 1

9:15 – 10:00

Lesson 2

10:00 – 10:15

Brunch

10:15 – 11:00

Lesson 3

11:00 – 11:45

Games outside

11:45 – 12:15

Lunch

12:15 – 12:30

Hygiene

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Activities for non-sleeping
children
Communication

13:30 – 14:00

Sports/Games

14:00 – 15:00

Lesson 4

15:00 – 15:15

Snack

15:15 – 16:00

Lesson 5

16:00 – 17:00

Painting and contruction games

17:00 – 18:00

Evening snack / Parents arrival

EXTERNÉ HODINY
[2020 / 2021]
GYMNASTIC
Monday

FLUTE

10:15 – 11:00

10:15 – 11:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

Thursday
Friday

SLOVAK

11:00 – 11:45

Tuesday
Wednesday

VIOLONCELLO

14:00 – 16:00
8:30 – 9:15

OZNAMY

[Čo nás čaká budúci týždeň?]

Milí rodičia,
Chceli by sme Vás informovať, že budúci týždeň bude mať Vaša skupina
španielčinu s Alexom.

Christmas Show:
Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia Covid-19 sa naša každoročná
Vianočná besiedka nebude konať prezenčne avšak celý náš tím pre Vás
pripravuje Vianočný video projekt, ktorý plánujeme streamovať 16. alebo 17.
Decembra v popoludňajších hodinách. O ďalších detailoch Vás budeme včas
informovať.

JEDÁLNY LÍSTOK
[23.11.2020 – 27.11.2020]
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 nátierkovým
maslom
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Pomaranč
Voda, čaj

Streda

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

Banán
Voda, čaj

Štvrtok

Vianočka
s maslom a
medom
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
Fazuľová so zeleninou
1. Morčacie v zelerovej
omáčke, cestovina
2. Žemľovka s tvarohom a
marhuľami
Miešaný ovocný šalát
Paradajkový šalát
Voda, čaj
Zeleninový boršč
1. Hovädzie ragú s
haluškami
2. Šošovicový prívarok,
varené vajíčko, chlieb
Mrkvový šalát s medom
Listový šalát
Voda, čaj
Vývar so zeleninou a ryžou
1. Losos na pomarančoch,
zemiaková kaša
2. Karfiolové fašírky
s varenými zemiakmi
Uhorkový šalát
Listový šalát
Voda, čaj
Cibuľová polievka so
zemiakmi
1.Teľacie na horčici, kari
ryža
2. Dukátové buchtičky
s vanilkovým krémom
Cviklovo-kapustový šalát
Ovocie
Voda, čaj
Karfiolovo-cuketový krém
s opraženým chlebom
1. Špagety pomodoro s
tuniakom
2. Kuskus s čínskou
zeleninou, gril. fazuľky
Paradajkový šalát
Miešaný ovocný šalát
Voda, čaj

Olovrant
Ľanový chlieb
s vajíčkovou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Jogurtové
muffiny
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

Klíčkový chlieb
s cícerovou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Graham chlieb
so strúhanou
nivou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Čokoládový
puding s
piškótami
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

ČO SME SPOLU ZAŽILI?

NOVINKY ZO SVETA
[Čo je nové vo svete?]

6 poučení pre lepšiu výučbu počas pandémie.
Ak existuje silný dôraz na prízvukovanie diaľkovej a hybridnej výučby počas pandémie, je to toto:
Študenti dostávajú viac príležitostí na samostatnú prácu svojím tempom a v tomto procese sa stávajú
lepšími riešiteľmi problémov. Prinajmenšom to majú pedagógovia pôsobiaci v školách, kde je
stredobodom výučby personalizované vzdelávanie. Hovorí sa, že prechod na diaľkovú a hybridnú
výučbu im dal príležitosť prehĺbiť svoje odhodlanie k prístupom zameraným na žiaka a pomohol im
vybudovať nové stratégie, ktoré sa budú naďalej uplatňovať, keď sa všetci študenti budú môcť vrátiť do
budov školy v plnej kapacite.
Originálny článok nájdete na linku:
https://mobile.edweek.org/c.jsp;jsessionid=7F689CA3C23D63D62EE500D0DD83EB27.santino2?cid
=25919951&bcid=&rssid=25919141&item=http%3a%2f%2fapi.edweek.org%2fv1%2few%2f%3fuuid
%3dCE653202-1D38-11EB-AD6F-956759D98AAA
Nemecko stúpa na zozname preferencií pre medzinárodné vzdelávanie, zatiaľ čo USA je stále
na prvom mieste.
Bombaj: Poradie medzinárodných poskytovateľov vzdelávania sa mení. Spojené štáty americké sú
naďalej najväčšou hostiteľskou krajinou pre študentov, ktorí chcú získať zahraničný diplom, a nasledujú
Spojené kráľovstvo a Čína. Ale keď si študenti rozšírili svoje možnosti, získalo si Nemecko popularitu a
vyšplhalo sa na štvrté miesto, čím sa umiestnilo na vyššej priečke vo Francúzsku.
Originálny článok nájdete na linku:
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/education/germany-climbs-up-preferencelist-for-international-education-us-still-the-number-1-choice/articleshow/79241799.cms
Môžete to vyriešiť? Hlavolamy pre milovníkov jazyka.
Dnes budete vyzvaní, aby ste replikovali najslávnejšie dešifrovanie v histórii, odvodili pravidlá
kódovacieho systému pre farebne nevidiacich a počítali do 100 v dánčine. Hádanky sú vyňaté z mojej
novej knihy The language Lover´s Puzzle Book, ktorá obsahuje rébusy týkajúce sa starodávnych,
moderných jazykov, vynájdených jazykov a vedeckých jazykov. V roku 1822 Francúz Jean-François
Champollion konečne rozlúštil staroegyptské hieroglyfy. Dospel k záveru, že obrázkové písmo bolo
zmiešaným systémom, v ktorom symboly mohli predstavovať spoluhlásky, samohlásky, slabiky alebo
celé slová.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.theguardian.com/science/2020/nov/02/can-you-solve-it-puzzles-for-language-lovers

