
TYDENNI PLAN
             20.6.-24.6.2016

RYTÍRI DEBLÍNSKEHO PANSTVÍ
              4. třída

Jméno:…………………………………………………………………………………………………….

Co nás   čeká tento týden

Předmět Učivo
Český jazyk Opakování probraného učiva
Literární výchova Opakování probraného učiva
Angličtina Opakování probraného učiva
Matematika Opakování probraného učiva
Přírodověda Opakování probraného učiva
Vlastivěda Opakování probraného učiva

Jak se mi da  ří

Předmět Učivo Sebehodnocení

Cj
Odevzdal jsem vygumované a slepené 
učebnice. 

   

Lv
Přinesl jsem si společenské hry a hrál jsem s 
kamarády.

      

Aj
Připravil jsem dopravní hřiště pro menší 
kamarády.

   

M
Zodpovědně jsem hospodařil s penězi na 
výletě.

   

Pr
Připravil jsem dopravní hřiště pro menší 
kamarády.

 

Vl
Navštívil jsem výstavu Lucemburkové a 
zapamatoval jsem si jednu zajímavost, 
kterou jsem se dozvěděl.



Informace pro rodiče: 

 Celý týden končí výuka 12.15! Děti si budou děti moci přinést společenské hry a hrát si.
 V pondělí budeme vybírat učebnice. Prosím o jejich slepení a vygumování! Částku za poškozené učebnice budu 

vybírat do pátku. 
 Prosím o navrácení vypůjčených knih do školní knihovny do konce šk. roku. Děkuji.
 V úterý pojedeme do Podhoráckého muzea v Předklášteří na výstavu Lucemburkové. S sebou: 35,- Kč 

(vstupné+cesta), batoh, svačinu+pití, pláštěnku, peníze na zmrzlinu :-). Sraz ve škole 8.25, návrat 13.00 ke škole.
 Ve středu budu vybírat žákovské knížky.
 Ve čtvrtek organizujeme dopravní hřiště pro děti z MŠ. Pokud máte možnost zapůjčit na tento den odrážedlo, 

budeme rádi.
 V pátek nás čeká celodenní výlet na hrad Pernštejn. Sraz 6.50 na zastávce v Deblíně nebo v autobusu, návrat 

15,49 na zastávce Deblín. S sebou: batůžek, psací potřeby, svačinu a pití, sportovní oblečení a obutí, kšiltovku či 
jinou pokrývku hlavy, pláštěnku, kapesné, repelent, polštářek náplasti, léky (kdo potřebuje). Oběd mají děti 
zaplacený na hradě.

 Vyučování tento školní rok končí 28.6. v 10,30 hod. Ve středu 29. a čtvrtek 30.6. bude ředitelské volno z 
důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

Dodržuji pravidla Rytířů Deblínského panství

Jak to vidí paní učitelka

Co se mi tento týden líbilo

Co jsem se naučil

Tajný vzkaz

PODPIS ŽÁKA:…………………………………….………… PODPIS RODIČE:…………………… PODPIS UČITELE:………………
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