
  

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:                                     Září II.B 

Informace 

 4. 9. – zahájení školního roku 2017/18 – 2 vyučovací hodiny – 8.10 – 9.50 hod (školní 
řád, rozvrh), s sebou penál, svačinka a pití 

 4. 9. Školní jídelna funguje od 10:00 hod. 

 5. 9. – výuka 5 vyučovacích hodin podle rozvrhu – rozdávání učebnic, třídnické práce  

 11. 9. – zahájení kroužků a volnočasových aktivit  

 14. 9. – třídní schůzky – společné od 16.00 do 17. 00 hod. 

 21. 9. – schůzka zvolených zástupců SRPDŠ s vedením školy 

 28. 9. – státní svátek 

 29. 9. – ředitelské volno 

 30. 9. – poslední termín platby školní družiny (info u paní vychovatelky) 

 

 Školní družina funguje od 4. 9. v době od 6.30 – 16.30 hod. 
Možnost využít biofeedbacku, více na http://www.zslesni.cz/biofeedback.html 
 

 Všichni druháci – 2. A + 2. B budou na výuku AJ rozděleni do třech skupin po přibližně 19 
dětech. 

 Sborový zpěv Lesněnky I. – od 15. 9.  každý pátek od 12:55 – 13:40 hod. – sbormistryně 
Jarmila Jakoubková rozdá dětem v 1. týdnu přihlášky 

 Plavecký výcvik – v 1. pololetí 2.A, v 2. pololetí – 2.B (informace podáme na třídních schůzkách) 

Akce, 
pomůcky 

  8. 9. – Pobyt v přírodě (8:00 – 12:00 hod.) – Rudolfov 

 13. 9.  Fotografování tříd 

 14. 9. – třídní schůzky – společné od 16.00 do 17. 00 hod. 

 21. 9. – schůzka zvolených zástupců SRPDŠ s vedením školy 
Pomůcky: 

 Vše dle seznamu si děti donesou do konce 1. týdne do třídy. Pomůcky na VV výchovu: děti 
mají ve třídě červenou krabici, kde mají pomůcky z 1. třídy. Tuto krabici si mohou odnést 
domů, věci doplnit a zase přinést co nejdříve zpět. 
Šatní skříňky zůstávají dětem stejné jako loňský rok.  Od 5. 9. se děti přezouvají.  

 Prosím o obalení učebnic a všech sešitů, které děti průběžně obdrží. 

 Děti dostanou dvoje učebnice Českého jazyka – starší knihu donesou obalenou do školy, 
novější ponechají doma, ulevíme zádíčkům . 

http://www.zslesni.cz/biofeedback.html
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 Vzpomínky na prázdniny  

 Opakování z I. 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 I. ročníku 

 Úvod do učiva druhého ročníku 

 Rozdání učebnic a sešitů. Opakovací aktivity učiva prvního ročníku. 

Domácí 
úkoly 

DOMÁCÍ ÚKOL PRO RODIČE – PROSÍM SPLNIT DO 7. 9. 2017 
Na webu školy se přihlaste do systému Bakaláři, podle údajů a hesel, které jste obdrželi 
v loňském školním roce. Zde zkontrolujte údaje (adresy, telefonní čísla…) a případné 
změny nám oznamte k aktualizaci. 
 
Děti obdrží ve škole úkolníček, každodenní zápis je povinností druháka. 
Prosíme, abyste své děti vodili do školy po vyznačené stezce, ne přes parkoviště! 
Do třídy již děti zvládnou dojít z šaten samy. Děkujeme, že podporujete samostatnost 
našich žáků.  
 
 


