
Týdenní plán pro 4. třídu: 25. – 31.10. 2021 

 

Pondělí 25.10. – návštěva Muzea města Tišnova 

• V pondělí 25.10. pojedeme do Muzea města Tišnova na výstavu „O tišnovských hodech, O tišnovském pivu“ (mělo by to 

být i s ochutnávkou sladu a očicháním chmele      ). Cena je 50Kč na žáka za vstupné + cena jízdenky do autobusu. Prosím, 

pokud máte doma průkazku do autobusu, dejte ji dětem na výlet s sebou. Peníze na vstupné i jízdné vezmu z třídního fondu. 

Odjezd bude v 9:08 z Deblína, tzn. scházíme se ve třídě (normálně) na 1. hodinu, pak odcházíme na autobus. Návrat bude 

autobusem v 11:36 z Tišnova, měli bychom tedy stihnout Aj.  

• Prosím, aby si děti vzaly: batůžek se svačinou, pitím, klíči od skříňky (s čipem) a případně slevovou kartičkou na 

bus, dále si ve škole mohou nechat na 5. hodinu: pomůcky do Aj, pouzdro a úkolníček. 

• Aj – p.uč. Laušmanová:  

Cíle: Vyprávím, co jím k snídani, obědu a večeři. Ujasním si, co z lekce 3 potřebuju zopakovat.  
Učivo: opakování lekce 3, dokončení pracovního sešitu lekce 3 

• Aj - p.uč. Kolbaba: 

Cíle: On the clock 
Učivo: Poznávám, kolik je hodin 
 

 

Úterý 26.10. – projektový den – Olympiáda pro žáky 1.stupně  
• Společně ve třídě bude 1. hodina – využijeme ji k přípravě stanovišť na neděli 31.10. 

• Poté se občerstvíme (případně převlečeme) a vyrazíme ven na hřiště. Olympiáda bude ve venkovních atletických 

disciplínách (hod míčkem, skok do dálky, běh 60m), a proto se v případě velmi nepříznivého počasí nebude konat… 

• Děti si tento den vezmou: Klíče od skříňky (a někteří čip      ), svačinu, pití, pero (propisku) a hlavně vhodné sportovní 

oblečení a boty podle aktuálního počasí. 

• Děti, které budou v tento den omluveny z tělocviku, zůstanou ve škole pod dohledem učitele.  

• V případě, že se olympiáda nebude „na poslední chvíli“ konat, budeme se učit, ale děti si nemusí nic nosit, nakopíruji  jim 

materiály ve škole. Stačí jedna psací potřeba     . 



 

Středa, čtvrtek, pátek 27. – 29. 10. jsou podzimní prázdniny 

 

Neděle 31.10. od 13:00 se bude konat SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ.  
• Naše třída se podílí na jeho organizaci – připravuje program pro nejmenší. Velmi prosím, abyste mi do pátku 22.10. dali 

vědět, zda s Vaším dítětem mohu počítat, nebo ne. Potřebuji to vědět, abych případně zajistila další organizátory. 

Moc děkuji. 

 

Další informace      : 

• do třídního fondu se platí 400 Kč (dnes jsme s paní asistentkou konkrétním dětem řekly, koho se to týká, kdo ještě dosud 

nezaplatil), tyto peníze děti donesou hotově paní asistentce Brigitce (případně v pátek Kristýnce) 

• pomůcky na Vv, které objednala škola: částka ve 4. třídě je 398 Kč na žáka, zaplaťte prosím převodem na běžný účet 

školy: 213547755/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte PS+VV, jméno žáka a třídu. Prosíme o úhradu do 22. října. Tedy 

poměrně to spěchá... 

• Zeminu do záhonů už máme      . 

• Ve třídě se nám objevila nová móda: děti si sundávají přezůvky do třídy (jsou bosky ve třídě) a některé chtějí běhat bosé 

v Tv. Týká se to hlavně holek. Když se doptávám, tvrdí mi, že jim přezůvky nebo tenisky nesedí, tlačí je, padají jim apod. 

Prosím, abyste doma zjistili, zda se jen vymlouvají, anebo opravdu potřebují vhodnější obuv. Už je poměrně dost zima na to, 

aby děti běhaly po tělocvičně bosky (netopí se tam).  

• V úterý 16.11. se podíváme opět do Tišnova, tentokrát do kina, a to na film „Myši patří do nebe“. (Odjezd z Deblína v 9:08, 

návrat v 11:36 z Tišnova, cena je 70 Kč vstupné + doprava – zaplatíme z třídního fondu.) 

 

 


