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Měsíční plán II. A              Září 2018 

Informace 

Milé děti, 

doufám, že už jste si odpočaly a do školy se těšíte (i na paní učitelku ) 

3. 9. – zahájení školního roku 2018/2019 

 vyučování trvá dvě vyučovací hodiny 8: 10 – 9: 50  
 s sebou penál, svačinka a pití 
 školní jídelna vydává obědy od 11:00 
 školní družina funguje od 6: 30 do 16: 30 

4. 9. – výuka dle rozvrhu 

10. 9. - zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 Sborový zpěv Lesněnky I. – od 14. 9. každý pátek od 12:55 – 13:40 hod. – sbormistryně 
Jarmila Jakoubková rozdá dětem v 1. týdnu přihlášky. 

28. 9. – Den české státnosti 

!!! Prosíme, abyste své děti vodili do školy po vyznačené cestičce, ne přes parkoviště a vjezd pro 

auta. Děkuji za respektování těchto pravidel, které zajistí bezpečnost. 

 

Akce, 
pomůcky 

5. 9. 8:10 – 12:45 – Harmonizační pobyt v přírodě – S sebou: Sportovní oblečení do přírody. Batoh 
– pláštěnka, svačina, pití, šátek na zavázání očí, jízdenka na autobus.  

12. 9. – fotografování tříd 

13. 9. – Třídní schůzky – společné od 16.00 do 17. 00 hod. 

 

Učivo:   
Čj 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
Prv 
 
 
 
Aj 

 

 
 Vzpomínky na prázdniny 
 Opakování z 1. ročníku – hláska, písmeno, slabika, slovo, věta 
 Opis a přepis písmen, slov 
 Věta – pravidla psaní 
 Sloh – pozdrav 

 
 Opakování z 1. ročníku 
 Početní operace (sčítání, odčítání) v oboru 0 – 20 
 Slovní úlohy 
 Základní geometrické tvary 

 
 

 Školní řád – desatero školáka 
 Bezpečná cesta do školy 
 Rok v přírodě 

 
 Opakovací aktivity učiva 1. ročníku – barvy, zvířata, části obličeje, počasí, pocity, číslice 1 - 

10 
 Seznámení s učebnicí Wow! Orange. 



  

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 

 

Domácí 
úkoly 

6. 9. si děti přinesou knížku, kterou si přečetly přes prázdniny. 

Děti dostanou ve škole úkolníček. Každodenní zápis je povinností druháka. 

 

Všem přeji klidný a pohodový druhý rok ve škole.                                       Bára Pražáková 


