
 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

 

Měsíční plán: 3. B                                                              Duben 2014 

 

Informace  

 Projektový den „Rodiče představují svá povolání“ se nám vydařil. Moc děkujeme odvážným 
rodičům, děti byly nadšené. Hodně se toho dozvěděly. 

 Děti mají možnost zakoupit si školní trička a placky. Podrobnosti naleznete na stránkách školy: 
http://www.zslesni.cz/aktuality/nabidka-skolnich-tricek-a-odznaku-nasi-skoly-zs-lesni.html 
Pokud máte zájem, dejte prosím vědět do tohoto pátku 4. 4. Dětem vše řekl pan učitel Dlouhý už 
v pondělí, ukázal jim také všechny barevné kombinace triček. Vás pak prosím pouze o napsaní 
počtu kusů, jaké barvy a velikosti.  

 S ohledem na svůj zdravotní stav se dětem moc omlouvám, ale Den otevřených dveří pro domácí 
mazlíčky už pro jistotu přenechám nové paní učitelce. Pokusím se ji přemluvit. Dětem to pak 
vysvětlím. Vás prosím o pochopení. 

 Na přelomu dubna a května nastupuji na mateřskou dovolenou, naše dětičky převezme na celý 
květen a případně i červen paní učitelka Mužáková. O nové paní učitelce od září budete 
informováni hned, jak jen to bude možné.  

Akce, 
pomůcky 

 7. – 11. 4. Jarní písemné práce za třetí čtvrtletí – Čj a M – vše jsem dětem řekla už v pondělí 
 16. 4. Velikonoční zvyky a tradice – celý den strávíme „velikonočně“ 
 17. – 18. 4. Velikonoční prázdniny, 21. 4. Státní svátek 
 30. 4. Tajemství včelí plástve – ekocentrum Střevlík v Oldřichově v Hájích. Sraz v 7:45 na dvoře, 

návrat kolem jedné hodiny na oběd. S sebou: 2 jízdenky, svačinu, pití, něco na zabavení do vlaku, 
vhodné oblečení, pláštěnku, jedeme za každého počasí. 

 

Další plánované akce: 
 1. 5. Státní svátek + 2. 5.  Ředitelské volno            8. 5. Státní svátek + 9. 5.  Ředitelské volno 
 14. 5. Projektový den Praha, Pražský hrad 
 Druhá polovina května - Zakončení projektu Škola čar a kouzel v Lesní – jsem domluvená s paní 

učitelkou Mužákovou, že mi naše děti na jednu středeční odpolední výuku „půjčí“. Sejdeme se 
v kostýmech a vyhodnotíme celoroční projekt. Termín upřesním, diváci z řad rodičů vítáni.    

 2. 6. Společné fotografování tříd 
 5. 6. Školní jarmark – téma Historie – náš ročník Keltové a Germáni 
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- Společné čtení – knihy Velká medvědí pohádka a  Harry Potter.  
- Vyjmenovaná slova po Z, B, L, F, M a P. Nově také po S. Procvičování doplňování i,í/y,ý a ú/ů. 
- Časování sloves – osoba, číslo, čas. Podstatná jména – rod, číslo a pád!!! 
- Čtvrtletní písemná práce 

 

- Neustálé opakování násobilky, některé děti ji už stihly zapomenout… 
- Sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 zpaměti i písemně.  
- Násobení a dělení jednociferného čísla dvojciferným číslem mimo obor násobilek. 
- Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem. 
- Čtvrtletní písemná práce 

 

- Velikonoční zvyky a tradice. 
- Živočichové – třídění a znaky živočichů. 
- Bezobratlí x obratlovci - ptáci, savci, obojživelníci, plazi, ryby. 

 

- Unit 7 –  My day – get up, go home, go to bed, go to school, have a shower, have breakfast/ 
lunch/ supper, play, work. Telling the time: What time is it? It´s …. o´clock. 

- Časování sloves TO BE, TO HAVE (I am, you are…, I have got, you have got…) 
- Test Unit 7. 

Domácí 
úkoly 

 Opět vše zůstává při starém…  Reportérský deníček o velikonočních prázdninách. 

Pěkný duben a hezké Velikonoce přeje Helena Hanzalová  

http://www.zslesni.cz/aktuality/nabidka-skolnich-tricek-a-odznaku-nasi-skoly-zs-lesni.html

