Mrs. Kusz’s News
October 21, 2019

Reading News

This Week Events:

Homework due Friday or Monday
Spelling Test Friday

Upcoming Events:

WORD WALL

October 30 -Halloween Party and
WEEK 10
Parades
November 6 -Team Day- Early
Dismissal-2:00
November 11 -No School, Veterans
Day

Word Wall Words:
all with be off come
Weekly Focus:
S blends -sk,-sn, -st, -sp,-sw,sm,-st,-sp
Example Phonics Pattern
Words that may appear on
the test:
snap small strap skill sprint stump

Challenge words: skunk,
stacked, snapshot, smiling

This week we will continue to learn
how to ask and answer questions
about a text. We will also ask
questions to determine the meaning of
words in the text. The students will
learn how to use context clues to
determine the meaning of words.
We will mainly be reading
informational texts about the Sun
this week to learn where the Sun is
located and why we call it a star.

What are we writing
about?
We will be beginning to learn how to
write short informational texts. In the
texts they will read, the students will
look for facts that they can use to
write their own informational texts.
This week we will write informational
texts about the firefighters as a
class.

Informacje dotyczące czytania

W tym tygodniu będziemy
nadal ćwiczyć zadawanie
pytań i odpowiadanie na
pytania. Pytania te będą
dotyczyły czytanych
tekstów, jak również nowych
wyrazów w tekście, których
znaczenia uczniowie nie
znają. Będziemy się uczyć,
jak postępować, aby z
kontekstu całego zdania
odgadnąć znaczenie
nieznanych słów. Teksty,
które będziemy czytać w
tym tygodniu są głównie o
słońcu. Nauczymy się gdzie
leży słońce i dlaczego
nazywamy je gwiazdą.

O czym piszemy?
Rozpoczynamy naukę o
tym jak pisać krótki
tekst informacyjny.
Uczniowie będą szukać
faktów w czytanych
tekstach aby następnie
użyć ich w swoich
króciótkich
wypracowaniach. W tym
tygodniu będziemy pisać
wspólnie o strażakach.

