
Týdenní plán třetí třídy, která hledá zapomenutá řemesla

Projekt prezentoval/a     _____________________________________________________

Předmět od 6.6. do 10.6.

Český jazyk Opakování slovní druhy ohebné a neohebné, příslovce 
Uč. s. 140-144

Čtení Příprava prezentace projektu, práce ve skupinách, ve 
středu nebude čtenářská dílna, budeme se fotit

Matematika Vztahy, pokyn čelem vzad při krokování, procvičujeme 
dělení se zbytkem, tvoříme síť kvádru

Anglický 
jazyk

Komiks, opakování slovní zásoby z 9. lekce, opakování za
celý rok, příprava na test

Prvouka Využití rostlin v průmyslu a jejich zpracování - projekt

Předmět Učivo Sebehodnocení 

Český jazyk Určím a vytvořím slovní 
spojení s příslovcem jako:

mistr      tovaryš    učeň

Čtení Na přípravě prezentace 
projektu jsem pracoval/a jako:

mistr      tovaryš    učeň

Matematika V rodokmenu rodiny z učebnice
se vyznám jako: 

mistr      tovaryš    učeň

Anglický jazyk Pokynům na cvičení rozumím 
jako:

mistr      tovaryš    učeň

Prvouka Umím vysvětlit jako..........., k 
čemu pěstujeme na poli řepku 
a k čemu pšenici:

mistr      tovaryš    učeň



Informace pro rodiče:
* V pondělí 6.6. je poslední možný termín prezentace svého Projektového 
sešitu, ve kterém bude mít každý zpracovaná tři témata.
* Ve středu 8.6. se fotíme – více viz deníček a tabulka s rozpisem cen a 
možností velikosti fotografií. 
* Ve čtvrtek 9.6.budeme prezentovat dopoledne projekty před ostatními žáky a
odpoledne pro komunitu (16-17 hod).
* Prosím o zaslání návratek k výletu a peníze, do středy 10.6. Děkuji!
* Podepište prosím v ŽK následující:
Informace ke konci školního roku 2015/2016:
Ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 16h se konají na Obecním domě prezentace projektů všech tříd žáků ZŠ (16:00  1. - 4.
třída, 17:00   5. - 9. třída). Srdečně zveme!
Dne 29. 6. a 30. 6. 2016 bude ředitelské volno, z důvodu celkové rekonstrukce školní kuchyně. Konec školní-
ho roku je tedy v úterý 28. 6. 2016 (do 10:30).

Veškeré informace najdete na našem novém webu www.zs-deblin.cz

Moje pokračování zvířecí školy:
Zajíc
V běhu začal zajíc hned na vrcholku třídy, ale nervově nevydržel a zhroutil se, protože učitel 
dával důraz na plavání.

Přeji nám vydařenou prezentaci s vydařenými dětmi!
Vaše učitelka! Míša W.

Zde se můžete vyjádřit vy, rodiče:

podpis rodiče:                                                                      podpis žáka:

http://www.zs-deblin.cz/

