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Informace 

 

*V případně potřeby důležitých sdělení respektujte naše konzultační hodiny, či si domluvte osobní 
schůzku. Během dopoledne se věnujeme dětem. 

 

V týdnu od 18. 6. do 22. 6. 2018 budou dětem zadávány závěrečné písemné práce. 

Výběr peněz na učebnice a pomůcky do 3. třídy – 1000 Kč do konce června 2018. 

 

Akce, 
pomůcky 

5. 6. 2018 – Bovýsek ve škole (návštěva maskota Ovoce do škol) 

7. 6. 2018 – Festival dětského čtenářství – Lidové sady  

- 9:00 hod.  Listování 
- 11:00 hod. Já, štěně 

12.6. 2018 – od 10:30 hod. ND Čechy leží u moře (vstupné 50 Kč bude hrazeno z fondu) 

 

V týdnu od 25. – 29. 6. Budou vybírány učebnice, klíčky od šatních skříněk a vyklízení šatních skříněk. 

29. 6. 2018 – rozdávání vysvědčení 

POMŮCKY: 

Nutné je mít v penálu 2 funkční psací pera, případně náhradní náplně, fix.  

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

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

Učivo:   

Čj 

 

 

MA 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

 

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku  

     Opis, přepis, diktát  

            Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

 Písemné i pamětné sčítání a odčítání do 100  

 Násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Souhrnné opakování učiva 2. ročníku  

     Náročnější praktické a slovní úlohy s využitím kombinací početních operací 

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

 Společenstvo pole, vody 

 Léto – charakteristické znaky 

 Bezpečnost o prázdninách 

 
  

        Opakování probrané slovní zásoby 

       Unit 9- Get dressed -slovní zásoba-oblečení, opakování barev a vzorů. Popis osoby. 

 Bonus material 
 



  

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 

 

 

 
 
 

Domácí 
úkoly 

 
 Nachystat učebnice na vrácení – vygumovat, zalepit, Dle míry poškození bude případně vyčíslena 

finanční náhrada. 
 
 

 Důsledná kontrola plnění domácích úkolů dle zápisu v úkolníčku. Možnost nahlédnout do  Edookit. 
 Pravidelné hlasité čtení na pokračování a procvičování pamětného počítání násobilky. 
  Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 

Příjemné červnové dny přeje  Daniela Turčíková 

 

 


