
  

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:                                     Říjen II. B 

Informace 
 28. října – státní svátek 

 29. a 30. října – podzimní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 

Každý pátek si děti donesou svoji vlastní knihu, kterou doma čtou.  

 

Centra aktivit – Bezpečná cesta do školy 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

M 

 

 

Prv 

 

Aj 

 

 

 Abeceda – řazení slov podle abecedy 

 Věta – začátek, konec věty, počet slov 

 Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a přací 

 Nácvik psacích tvarů písmen, opis, přepis, diktát  

 Čtení – intonace, přízvuk, čtení předložkových vazeb, plynulost 

 Čtení s porozuměním a plnění úkolů po čtení textu 

 Referáty o přečtených knihách 
 

 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 
 

 Znaky podzimu 

 Ovoce a zelenina, polní plodiny 
 

Skupina p. uč. Farské 
podle učebnice U1 slovesa (průběhový čas) a U2 vzory, oblečení, dále průběžně počasí, emoce + 
Halloween 

 
Skupina p. uč. Sedlářové 
Budeme opakovat slovní zásobu z Unit 1: read, speak, count, listen, write, čísla 1-20. Dále 
opakujeme z minulého roku barvy, jídlo, sporty, základní pokyny ve třídě. Ve druhé kapitole 
knihy (Unit 2) se děti naučí různé vzory: spots, stars, zigzags, stripes, lines.  
Milí rodiče, sledujte, prosím, doma s dětmi Steva a jeho videa. Děkuji. 
 
 

Domácí 
úkoly 

-Pravidelné hlasité domácí čtení dětí 

-Každý pátek si děti donesou knihu, kterou doma čtou. 

(Prosím rodiče o dohled nad čtením. Některé děti doma nečtou.) 

Přeji Vám hezký podzim 

Lucie Kajínková 
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