
  

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:                                     Listopad II. A 

Informace 

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 

         6. – 8. 11. Lesněnky – soustředění pěveckého sboru 

       27. 11. schůzka zvolených zástupců SRPDŠ s vedením školy 

Akce, 
pomůcky 

15. 11. Oslava 30. výročí od Sametové revoluce, celoškolní akce – Všichni přijdeme ve 
slavnostním oblečení. 

18. 11. – 22. 11. Konzultační třídní schůzky tzv. Triády (učitel, rodič, žák) – V další příloze najdete 
časový harmonogram. Napište mi, o který termín máte zájem, a já Vám potvrdím, zda je volný. 

22. 11. Vánoční fotografování pro přihlášené děti  

28. 11. 14:00 – 18:00 Adventní trhy v naší škole 

Pomůcky: Penál musí obsahovat funkční nůžky, lepidlo, fixy na tabulku 

Učivo:   
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V týdnu od 11. do 14. listopadu budou zadány čtvrtletní písemné práce. V pátek 15. 11. si je děti 
donesou domů k prohlédnutí. 
 
11. 11. – Čtvrtletní diktát 
12. 11. – Čtvrtletní kontrolní práce (opis, přepis, druhy vět, čtení s porozuměním) 

 Abeceda – řazení slov podle abecedy 

 Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací 

 Nácvik psacích tvarů písmen, opis, přepis, diktát  

 Věta, slovo, slabika, hláska 

 Dělení slov na konci řádku 

 Samohlásky – druhy, psaní ú/ů, ě, ou/au/eu 

 Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost 

 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 

 Referátky o přečtených knihách 
 

13. 11. – Čtvrtletní kontrolní práce (+/- do 20, matematická prostředí - výstaviště, děda Lesoň, 
sčítací trojúhelníky - kornouty, slovní úloha) 

 Závislosti a vztahy – děda Lesoň a jeho zvířátka 

 Počítáme do 25 – získávání zkušenosti s náhodou 

 Budování představy čtvrtiny, poloviny, celku 

 Rytmus tvarů a barev 

 Orientace v ploše - parkety, výstaviště, zápis do tabulky 

 Hodiny 

 Pavučiny 

 Počítání do 100 po desítkách, porovnávání čísel do 100 
 

 Podzim v sadu, na zahradě a u řeky 

 Moje rodina 
 

Skupina p. uč. Gabarové 
Dokončení Unit 3- My house and garden, vazba "there is, are", průběžné procvičování probrané 
slovní zásoby- čísla, barvy, vzory, pokyny ve třídě, základní fráze. 
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 Skupina p. uč. Sedlářové 
Budeme probírat 3. lekci. Učíme se slovní zásobu týkající se částí domu: garage, kitchen, living 
room, bedroom, dining room, garden, basement, loft, shed, bathroom, basement. Budeme 
používat jednoduché otázky: Is he in the kitchen? (Je v kuchyni?)Čekají nás další veselé příhody a 
písničky se Stevem. 

Domácí 
úkoly 

Pravidelné hlasité domácí čtení dětí. 

Každé pondělí si děti donesou knihu, kterou doma čtou. 

Žádám Vás o nachystání zboží k prodeji na adventních trzích. 

Přeji Vám pohodový listopad. 

Šárka Bartošová 


