
  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán I. A              Prosinec 2017 

 

Informace 

 Děkuji za pravidelnou kontrolu domácích úkolů. Ještě chci poprosit za doobalení malé 
písanky a nového sešitu pokud nemáte.  

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků s Vašimi dětmi, šťastný a pohodový celý nový rok.  

Bára Pražáková 

Akce, 
pomůcky 

5. 12. Přivítáme i Mikuláše s jeho pomocníky. Prosím, dejte dětem bílé oblečení (nebo co 
nejsvětlejší). Připravíme si andělskou převahou. Dětem to prosím neříkejte. 

7. 12.  Adventní trhy 15 – 18 hodin, na školním dvoře 

13. 12. Koncert Mravenečků v naší škole v 15.00. (oblečení jako do divadla) 

18. 12.  Projektový den Vánoční zvyky a tradice pro prvňáčky připraví žáci 8. ročníků.  V předstihu 
Vás budeme informovat o donesení materiálu k vyrábění. 

19. 12.  Vánoční koncert 18 – 19 hodin – aula TUL  - bližší informace děti ještě dostanou před 
koncertem 

22. 12. Zajdeme ke krmelci u lesního koupaliště. Pokud bude vhodné počasí pro nás i pro krmení 
zvířátek, zaneseme ke krmelci tvrdý chléb, mrkev, kaštany, semínka,…. 

22. 12. poslední den výuky 

23. 12. – 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny 

3. 1. 2018 - zahájení výuky  
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Čj 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
Prv 
 
 
 
Aj 

 

 Hláska a písmeno „J, Y, “, tvoření slabik.  

 Čtení slabik a jednoduchých slov. Čtení v pracovních sešitech a ve Slabikáři.  

 Psaní psacích tvarů malých písmen.  

 Čteme každý den.  
 

 Počítáme do 8. Čtení čísel, rozklad čísel, porovnávání, početní operace – sčítání, odčítání. 

 Počet a rytmus, číslo a závislost. Sčítání a odčítání pohybem.  

 Číslo – zápis číslicí, číselná osa, uspořádání.  

 Znaky „větší než, menší než a rovná se“  

 Nestandardní úlohy  

 Geometrie v prostoru – záznam stavby. Stavíme podle plánu.  

 Jednoduchá tělesa. Modelování a přeměna tělesa. 
 

 Zima – znaky zimy. 

 Zvířátka – jak přežijí zimu?  

 Advent + Vánoce – vánoční zvyky a tradice. 
 

 At Home – SOFA, ARMCHEIR, TV, LAMP, CUPBOARD, BED, TOILET, BATH 

 Music – piano, guitar, drum, trumpet, play, clap, sing, dance 
 

Domácí 
úkoly 

 Hlasité čtení písmen, slabik, slov a krátkých vět. 
 V lednu si děti přinesou knížku, kterou dostanou od Jžíška…. 


