
  

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: II.A                               Březen 2018 

Informace 

Vážení rodiče,  

děkuji Vám za každodenní podporu čtenářství dětí.                                     Š. Bartošová 

 

*Žádám Vás o zápis nepřítomnosti dětí do ŽK do omluvného listu. Žákovskou knížku budou mít 
děti stále u sebe k zapisování důležitých sdělení z Vaší strany (omluvy, vzkazy, aj.) 

*V případně potřeby důležitých sdělení, Vás žádáme o respektování našich konzultačních hodin, 
či o domluvení si osobní schůzky. Během dopoledne se věnujeme dětem. 

*Do naší třídy bude pravidelně docházet školní etoped pan Petr Šolc na třídnické hodiny, které 
budou sledovat posílení vztahů ve třídě.  

 29. 3. 2018 velikonoční prázdniny  

 30. 3. + 2. 4. 2018 státní svátek 

INFORMACE K ČASOVĚ NÁROČNĚJŠÍM DNŮM DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU: 

 1. 5. 2018 státní svátek 

 3. 5. + 4. 5. + 7. 5. 2018 ředitelské volno 

 8. 5. 2018 státní svátek 

 11. 5. 2018 projektový den PRAHA odjezd 8:00 – příjezd 18:05 hod. 

 17. 5. 2018 třídní schůzky 

 21. – 25. 5. 2018 pobyt v přírodě PENZION MAX ALBRECHTICE 

 31. 5. 2018 CELOŠKOLNÍ JARMARK 

 8. 6. 2018 STŘEVLIK HEJNICE 7:30 – 13:30 hod. 

 22. 6. 2018 STŘEVLIK HEJNICE 7:30 – 13:30 hod. 

Akce, 
pomůcky 

5. 3. od 8:10 hod. program Zdravé tělo – Maják 

15. 3. Společné třídní schůzky 15:30 – 17:00 hod. 

23. 3. Rodičovské suplování 8:10 – 11:50 hod. 

 

POMŮCKY: 

Nutné je mít v penálu 2 funkční psací pera (psací pera ne gumovací propisky), náhradní náplně.  

Stále je nutné, aby děti měly ořezané pastelky a nejméně 2 ořezané tužky. 

Penál musí dále obsahovat: nůžky, malé pravítko, gumu, malé lepidlo. 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 
*Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné 
*Podstatná jména + vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic 
*Předložky 
*Slovesa 
*Skupiny DĚ, TĚ, NĚ 
*Čtení v Čítance – seznámení s klasikou české i zahraniční literatury 
*Čtení s porozuměním – procvičování čtenářské strategie shrnování, předvídání 
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M 

 

 

Prv 

Aj 

 

*Počítáme do 70 
*Násobení jako opakované sčítání – stálé procvičování pomocí kartiček 
*Rýsování a měření 

* Procvičování probraného učiva na:       www.matika.in/cs/ 

 
*Jaro - znaky jara, živočichové, velikonoce 

 
Unit 7 -  Forest animals – There is/isn´t… There are/aren´t… this, these, that, those 

Domácí 
úkoly 

 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku.  

Zapisování do úkolníčku je záležitostí dětí a jejich zodpovědnosti. Pokud si druháček 
zvládne jednoduché sdělení domácího úkolu zapamatovat, respektuji to a zápis není nutný.  

Možnost nahlédnout do  Edookit. 

 Každodenní hlasité čtení z čítanky, z knihy čtení s porozuměním, z vlastní knihy. 

 Budeme se v průběhu výuky ve škole seznamovat s krásami české i zahraniční klasické 
literatury. Do 18. 5. 2018 si děti přečtou knihu Děti z Bullerbynu. I ve škole si budeme číst, i 
doma mohou děti cítit Vaši malinkou čtenářskou podporu při čtení této knihy. Na pobytu 
v přírodě pak toto čtení využijeme ke společným hrám. 

                                                                                             Přeji Vám rozjasněné jaro 

Šárka Bartošová 

 


