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

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188,482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 |IČO: 46744924 |Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán: I. B Červen 2016 

 

Informace 

  2. 6. – celoškolní jarmark – 9.30 – 14.00 pro děti, rodiče, přátele, … 
                                         17.00 – 22.00 pro rodiče odpolední koncert skupiny Každej pes, 
jiná ves – venkovské count-rockování aneb „Od Nedvědů po Floydy“; občerstvení (za 
drobnou minci) zajištěno, vstup dobrovolný 

 16. 6. - schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve školní jídelně – 16.30 – 17.30 hod 

 Do 24. 6. vybíráme 700,- Kč na pomůcky na příští školní rok - 300,- Kč zaplatím z pobytu 
v přírodě, prosím o 400,- Kč 

 30. 6. – předání vysvědčení za šk.rok 2015/16 – předpokládaný konec v 9.00 hod, ŠD 
v provozu 

 1. 9. – začátek nového šk.roku 2016/17 
 

Akce, 
pomůcky 

 2. 6. – celoškolní jarmark na téma „Budoucnost“ 

 20. 6. – Naivní divadlo: „Proletět duhou“ 

 23. 6. – „Slavnost Slabikáře“ – ukázkové odpoledne pro rodiče od 16.00 hod ve třídě 

 Dílny čtení (út, čt) – pokud možno nosit knihu, kterou si děti čtou samy doma a ve škole 
potom v četbě pokračují. 
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 !!! V týdnu 13. – 17. 6. budou dětem zadány závěrečné písemné práce!!! 
 

 Čtení slov a vět se slabikami bě, pě, vě, mě 

 Čtení předložkových vazeb, čtení s porozuměním 

 Opis, přepis a diktát písmen, slabik, slov 
 

 Opakování a procvičování probraného učiva 1. ročníku – číselné řady, porovnávání čísel, 
numerace do 20 bez přechodu i s přechodem přes 10, řešení slovních úloh, rozlišování 
geometrických tvarů a těles 

 

 Léto – rostliny a živočichové v létě 

 Opakování a procvičování probraného učiva 1. ročníku 
 

 Opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, slovesa pohybu, školní potřeby, park, 
části těla, pokrmy, zvířata 

 Meet my family – procvičování nové slovní zásoby – členové rodiny, používání předložek, 
rozlišení jednotného a množného čísla podstatných jmen, použití vazby want to …. 
 

Domácí 
úkoly 

Procvičování pamětného +, - do 10, 20 (bez použití prstů). S nástupem do druhého ročníku by žáci 
tuto dovednost měli s jistotou zvládat. 

Každodenní čtení (slabikář, vlastní kniha), příprava pomůcek na další den (kontrola penálu, 
ořezávání pastelek, tužek). Prosím o dohled na správný úchop tužky. Děkuji.  

Možnost procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz  

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

