
  

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 

Měsíční plán II. B                                                 Duben 

Informace 

9. 4. Lesněnky se zúčastní krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů 

10. 4. Den otevřených dveří: 10:00-15:00 

11. 4. od 16:00 informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

15. 4. – 17.4.triády – termíny pošlu  

18. 4. – velikonoční prázdniny 

19. 4. Velký pátek, státní svátek  

21. 4. charitativní běh pro zájemce 

22. 4. velikonoční pondělí 

25. 4. zápis do 1. tříd 

4. 4. Kavárna ve 2. B – finské školy pro zájemce) 

 

2. 5. jedeme do Prahy - upřesním 

 

 

 

Akce, 
pomůcky 

3. 4.– hrátky s vodou v IQparku – 50,-Kč, sraz v 7:55 v šatně, jinak můžete dítě dovézt 
v 8:20 do IQparku 

5. 4. – společná hodina o vodě  na školním pozemku (3. a 4. hodina) 

 

8. 4.  Kniha, kterou nyní čtu. Děti si vyberou malý úryvek-asi 5 vět, který plynně 
přečtou ostatním, zaznamenáme do deníku.   
 

O velké přestávce nadále chodíme na školní dvůr. 

Pomůcky: pravítko-30 cm, destička s funkčním fixem, lepidlo, nůžky – POŘÁD PLATÍ, 

trénování násobilky.   

 

Učivo:   
 

                  
 
 
 

Týdenní učivo je uvedeno v edookitu, stejně tak hodnocení dětí  
 

 Centra aktivit: Hospodářská zvířata  
 

 
 



  

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 

 

 
              Čj 

 
 
 
 
 

             M 
 
 

           Prv 
 
 
 
 
 

Aj 
 

  

 Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek  

 Slabiky dě tě ně bě pě vě mě 

 Články o Praze  , 1. máj   

 Poslech pohádek K. J. Erbena 
 

 Násobilka 2, 3, 4, 5, 6 

 Násobilkové čtverce   s tabulkou násobení 

 Pamětné sčítání a odčítání – do 80 
 

 Jaro 

 Ptáci, hospodářská zvířata 

 Rozkvetlé stromy 
 Praha, Vltava, 1. máj  

 
Dokončíme 7 lekci - Zvířata v lese. Začneme 8. lekci - povolání. Naučíme se pojmenovat 
deset různých profesí. Představíme si členy rodiny a jejich povolání. Děti se naučí frázi I 
want to be - já chci být a budeme si anglicky povídat, čím kdo chce být. Iva S.  

Domácí úkoly 

Měsíční úkol: 8. 4. donést knihu.             

                         Mít penál, knihy, sešity v pořádku.  

Přejeme všem krásné Velikonoce.   V. Poláčková a J. Hruboňová.   


