TÝŽDENNÝ PROFIL
TÝŽDEŇ 51 – SKUPINA B2
ANGLIČTINA – ŠPANIELČINA

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

VIOLONCELLO

10:15 – 11:00

Tuesday
Wednesday

14:00 – 16:00
11:00 – 11:45

8:30 – 9:15

Thursday
Friday

SLOVAK

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

10:15 – 11:00

OZNAMY

[Čo nás čaká budúci týždeň?]
Vaša skupina bude mať budúci týždeň angličtinu s Jamesom
Kalendár sviatkov a eventov
Milí rodičia, pripravili sme pre Vás kalendár sviatkov a plánovaných eventov,
ktorý budeme pravidelne aktualizovať. Kalendár je dostupný na linku:
https://drive.google.com/file/d/1lZ94DI84iMJWd_YWxkuk1aO7iQ6J6LV/view?usp=sharing

Vianočný video projekt
Chceli by sme Vás informovať, že Vianočný video projekt, ktorý pripravuje
náš tím bude hotový vo štvrtok 17. decembra. Video bude pre Vás dostupné
na google disku materskej školy, stačí kliknúť na link, ktorý Vám pošleme vo
štvrtok cez whatsapp. Prajeme krásny víkend.

JEDÁLNY LÍSTOK
[14.12.2020 – 18.12.2020]
Raňajky

Desiata

Pondelok

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

Jablko
Voda, čaj

Utorok

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

Pomaranč
Voda, čaj

Streda

Čokoládový
croissant
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Štvrtok

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

Piatok

Korn rožok s
bambínom
Zelenina / ovocie
Cereálie, jogurt,
mlieko, maslo,
džem, med, syr
Voda, čaj

Banán
Voda, čaj

Obed
Fazuľová so zeleninou
1. Morčacie kúsky na
čínskej zelenine, ryža
2. Rezance s makom /
kakaom
Miešaný ovocný šalát
Paradajkový šalát
Voda, čaj
Zemiaková so zeleninou
1. Hovädzie na mrkve,
tarhoňa
2. Šošovicovo-batátový
prívarok, varené zemiaky
Mrkvový šalát s medom
Listový šalát
Voda, čaj
Karfiolová so zeleninou
1. Tuniak na bylinkách so
zemiakmi na cibuľke
2. Strapačky s kyslou
kapustou
Uhorkový šalát
Listový šalát
Voda, čaj

Olovrant
Ľanový chlieb
s tvarohovou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Mrkvový koláč
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

Graham chlieb
s vajíčkovým
očkom
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Hruška
Voda, čaj

Mrkvová so zemiakmi
1. Teľacie na kukurici s
haluškami
2. Mramorový koláč
Cviklovo-kapustový šalát
Ovocie
Voda, čaj

Toastový chlieb
s pažítkovou
nátierkou
Čerstvá zelenina
Voda, čaj

Miešané
ovocie
Voda, čaj

Detská kapustnica
1. Grilovaný losos
s vianočným šalátom
2. Kuskus s čínskou
zeleninou
Paradajkový šalát
Miešaný ovocný šalát
Voda, čaj

Banánový
chlebík
Čerstvé ovocie
Voda, čaj

ČO SME SPOLU ZAŽILI?

NOVINKY ZO SVETA
[Čo je nové vo svete?]

Všetky deti hľadajú radosť a možnosti experimentovať: univerzálny jazyk hry.
Hra nielen že rozdeľuje mosty, ale aj učí deti zásadné psychologické lekcie. Čo sa teda deje v mozgu
dieťaťa, keď sa hrá? A prečo je to také dôležité pre ich rozvoj a rast? Všetci sme videli obrázky a zábery
detí, ktoré sa hrajú v najnepravdepodobnejších situáciách. Pomocou starého lana deti skákajúce po
prašnej pôde utečeneckého tábora, preteky v pneumatikách na dne skládky odpadu alebo plávajúcich
papierových člnoch v monzúnovej povodňovej vode. Deti sa hrajú medzi kultúrami a triedami. Hrajú sa
napriek vojnám, katastrofám a pandémiám. Hrajú sa preto, lebo hra je nevyhnutnosťou vo vývoji. Hra je
v skutočnosti taká dôležitá pre rast dieťaťa, že ju OSN zakotvila ako základné právo.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.theguardian.com/childs-play-and-learning/2020/nov/12/all-children-seek-joy-andopportunities-to-experiment-the-universal-language-of-play
Kreativita, zdieľanie a delegovanie: základné zručnosti, ktoré sa učíme hrou.
Obrovské výhody hry pre sociálny a kognitívny rozvoj sú dobre pochopené - tak ako môžete pomôcť
svojim deťom, aby si zo zábavy užili to najlepšie? Podľa amerického psychológa Charlesa Schaefera
nikdy nie sme „viac nažive, viac sami sebou alebo hlbšie ponorení do čohokoľvek, ako keď sa hráme“.
Definícia detskej hry v slovníku je naopak nesprávne prezentovaná. Detská hra je údajne niečo, čo sa dá
ľahko vykonať, alebo niečo, čo sa považuje za bezvýznamné. Ale Bo Stjerne Thomsen, predseda
organizácie Learning through Play v LEGO Foundation, tvrdí, že hra je v skutočnosti vážna vec.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.theguardian.com/childs-play-and-learning/2020/nov/12/creativity-sharing-anddelegation-the-essential-skills-we-learn-through-play
Digitálne zručnosti detí pozitívne ovplyvňujú výsledky vzdelávania.
Zistenia zo 110 štúdií publikovaných v 64 krajinách poukazujú na to, že digitálne zručnosti hrajú
kľúčovú úlohu pri učení, účasti a ďalších príležitostiach detí a mladých ľudí. Medzinárodný výskum tiež
odhaľuje, že výhody digitálnych zručností platia online aj offline, čo môže mať vplyv na rôzne dimenzie
života detí. Existujú tiež dôkazy, že lepšie digitálne zručnosti môžu chrániť deti pred rizikom poškodenia
online, aj keď je potrebné tieto dôkazy posilniť.
Originálny článok nájdete na linku:
https://www.helsinki.fi/en/news/education-news/childrens-digital-skills-positively-affect-learningoutcomes

