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Měsíční plán:                                     Září II. B 

Informace 

2. 9. – zahájení školního roku 2019/20 – 3 vyučovací hodiny – 8.10 – 10:55 hod., s sebou penál, 
svačina a pití 

od 3. 9. – výuka podle rozvrhu (Děti budou mít bačkory, věci na TV, oba klíčky od šatní skříňky – 
Dojde k přerozdělení. Přibyla nám na budově 1 třída. Děti budou opět mít věci ve skříňkách po 
dvojicích.) 

9. 9. – zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

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

 

*Školní družina funguje od 2. 9. v době od 6.30 – 16.30 hod. 

*Možnost využít biofeedbacku, více na http://www.zslesni.cz/biofeedback.html 

 

*Sborový zpěv Lesněnky I. – od 15. 9. každý pátek od 12:55 – 13:40 hod. – sbormistryně Jarmila 
Jakoubková 

*Plavecký výcvik – (Bližší informace obdržíte na třídních schůzkách.) 

Akce, 
pomůcky 

  6. 9. –Harmonizační pobyt v přírodě – Oldřichov v Hájích – skalní hrad (sraz před školou 
v 7:45 – návrat do školy ve 14:00 hod.)  
S sebou: sportovní oblečení + obuv dle počasí, do batohu: pláštěnku, čip + klíček, velká 
svačina + pití 
(Obědy dětem odhlásím hromadně.) 

 11. 9.  Fotografování tříd 

 12. 9. – třídní schůzky – společné v naší třídě od 16.00 do 17. 00 hod. 
 
Pomůcky: 

*Prosím o obalení učebnic a všech sešitů do 16. 9. (4. velikost A5, 4. velikost A4, 2. učebnice – 
nestandartní – může mít i papírový obal) 

 

Učivo:   

Čj 

 

 

M 

 

 

Prv 

 

 

 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  

http://www.zslesni.cz/biofeedback.html
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Aj 

 

 

 Opakovací aktivity učiva 1. ročníku 

 Úvod do učiva druhého ročníku 

Domácí 
úkoly 

Domácí úkoly budou zadávány od pondělí do čtvrtka. Děti si je označí v sešitech tak, jak jsou zvyklé. 
V případě nejistoty můžete zadání úkolu najít v Edookitu. 

 

-  Pravidelná domácí četba (Předem děkuji za spolupráci.) 

- Každý pátek si děti do školy donesou knihu, kterou čtou. 

 

*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. 

                                                                                                                             Přeji všem krásný školní rok 

                                                                                                                                                  Lucie Kajínková 


