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RYTÍRI DEBLÍNSKEHO PANSTVÍ
              4. třída

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

Co nás   čeká tento týden

Předmět Učivo
Český jazyk Třídnické práce.
Literární výchova Třídnické práce.
Angličtina Třídnické práce.
Matematika Třídnické práce.
Přírodověda Třídnické práce.
Vlastivěda Třídnické práce.

Milí rytíři, milé vznešené dámy, 

prázdniny klepou na dveře a my se spolu musíme rozloučit. Prožili
jsme spolu krásný rok plný zážitků a nových zkušeností.  Naučili jsme se
v českém jazyce doplňovat i, í/y, ý podle vzoru podstatných jmen a u sloves
podle shody přísudku s  podmětem.  V matematice jsme společně zvládli
počítání do milionu, algebrogramy, šipkové grafy a složitější slovní úlohy.
V geometrii jsme se zabývali rýsováním kolmých a rovnoběžných přímek,
výpočtem  obvodu  a  obsahu  geometrických  útvarů.  Anglický  jazyk  nás
seznámil se slovní zásobou týkající se např. povolání, sportu, historie nebo
také  určování  dnů v  týdnu,  měsíců v  roce a  hodin.  V  přírodovědě jsme
poznávali  podrobně  přírodu  v  jednotlivých  ekosystémech,  zkoumali
vesmír  a  připravili  dopravní  hřiště  pro  děti  z  mateřských  školek.
Ve  vlastivědě  jsme  nejprve  poznávali  naši  vlast  Českou  republiku  a
v druhém pololetí historii naší rodné země. 

Jak už víte, byl to náš poslední společný rok. Ale když něco končí, zase
něco hezkého začíná. Pro vás to budou nejprve prázdniny a potom pátá
třída s novou paní učitelkou nebo panem učitelem. Přeji vám všem, abyste
byli stejně úspěšní, šikovní, snaživí a veselí jako dosud!

Přeji vám krásné prázdniny plné sluníčka, koupání a odpočinku a budu se
těšit někdy na viděnou. Paní učitelka Kateřina Klímová



Informace pro rodiče: 

 V pondělí končí výuka 12.15! Děti si mohou přinést společenské hry a hrát si.
 V pondělí bude probíhat sportovní dopoledne. S sebou: sportovní oblečení a obutí na ven, svačinu, pití a

kdo chce florbalku.
 V pondělí budeme vybírat klíče od skříněk. Prosím o důsledné vyklizení skříněk!
 V úterý 28.6. si budeme rozdávat vysvědčení. Vyučování končí v 10,30 hod. S sebou: složku na 

vysvědčení.
 Ve středu 29. a čtvrtek 30.6. bude ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školní kuchyně.

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci, pomoc a podporu v uplynulém školním roce a přeji vám klidné 
prázdniny, překrásnou dovolenou a vašim dětem hodně úspěchů v dalších letech studia. Mgr. Kateřina Klímová

Dodržuji pravidla Rytířů Deblínského panství

Jak to vidí paní učitelka

Co se mi tento týden líbilo

Co jsem se naučil

Tajný vzkaz
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