Mrs. Kusz’s News
September 23 2019

Reading News

This Week Events:
Homework due Friday or
Monday
Spelling Test Friday

Upcoming Events:

October 2 – Team Day, Dismissal
at 2:00
October 14 – No School
(Christopher Columbus Day)
October 18 – Popcorn Day
October 18 – End of the Quarter
October 30 -Halloween Party and
Parades

WORD WALL

WEEK 6
Word Wall Words:
us, has, it, of, but
Weekly Focus: Review of all
short vowel patterns
Example Phonics Pattern Words
that may appear on the test:
fast, neck, pen, tub, back, neck
lick, rock, duck
Challenge Words:
cricket, pocket, turnip, freckle,
lucky

This week we will learn how to describe the
connection between two individuals, events,
ideas, or pieces of information in a text.
We will focus mainly on the connections
between different community workers (For
example: “What are the similarities
between a veterinarian and a zookeeper?”
and, “How is a welder similar to a
mechanic?”).
We will read “ABC of Jobs,” and other
texts in guided reading groups (book clubs).
Different text will be given out to the
students according to their individual
reading levels.
In the case of any questions, please
contact me at aosak-kusz@npd117.net or
call 708-233-8203.

What are we writing
about?
We will continue to write narratives. The student
will be given pictures of different community
workers doing their jobs. They will choose one of
those pictures, and write a narrative about it,
pretending that they are the worker. We will
also still focus on properly using capitalization
and punctuation.

Informacje dotyczące czytania
W tym tygodniu będziemy szukać cech
wspólnych między dwoma osobami,
wydarzeniami, pojęciami oraz
informacjami w czytanych tekstach.
Skupimy się głównie na porównywaniu
osób wykonujących różne zawody. (Np.,
Jakie wspólne cechy mają weterynarz i
pracownik zoo? Jakie wspólne cechy mają
spawacz i mechanik?).

O czym piszemy?
W dalszym ciągu będziemy pisać
krótkie opowiadania (narratives).
Wykorzystamy zdjęcia ludzi

Teksty, które będziemy czytać podczas
lekcji to „ABC of Jobs” oraz inne, które
dzieci będą czytać w grupach.

wykonujących różne zawody.

Teksty te będą dostosowane do
indywidualnego poziomu czytania uczniów.

pracy, udając, że pracują w tym

W razie jakichkolwiek pytań proszę wysłać e-mail
pod adres: aosak-kusz@npd117.net lub zadzwonić
pod numer 708-233-8203

Uczniowie wybiorą jeden z nich i
będą pisać opowiadanie o dniu w
zawodzie. Wciąż będziemy zwracać
uwagę na poprawne używanie
wielkich liter i znaków
interpunkcyjnych.

