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Měsíční plán: II. C

DUBEN 2016

Předáváme důležitou informaci ředitelství školy:

Informace
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Upozornění: ustanovení školního řádu VIII/2:
„Žáci přicházejí do školy tak, aby byli přítomni v určené učebně 10 minut před zahájením
vyučování.“
To je v současné době pro ty, kdo začínají 1. vyučovací hodinou, 8:00. Nedodržování se týká všech
tříd, bez ohledu na věk. Bude namátkově sledováno. Opakované pozdní příchody představují
jednak udělení kárného opatření, jednak je škola povinna předat zprávu na sociální péči. Rodičům
žáků, kteří chodí soustavně pozdě, mohou být odejmuty přídavky na děti.
V souvislosti s kvalitnějším zabezpečením školy bude instalován el. zámek na venkovní vchod, který
si žáci otevřou čipem. Po 8. hodině nebude čip funkční a žák bude muset zazvonit a sdělit důvod
pozdního příchodu. Pokud nedojde ke zlepšení situace, vrátíme se k posunutí začátku vyučování na
8:00, jak je obvyklé v ostatních školách.

-

1. 4. Rodičovské suplování – projektový den – to není apríl! Plavání se koná!
13. 4. Divizna – Rok v přírodě - Jaro
14. 4. Lesněnky – krajská přehlídka sborového zpěvu v Jablonci
21. 4. Třídní schůzky společné 16 – 18 hodin

- Slabiky bě-pě-vě-mě
- Spodoba – znělé/neznělé hlásky
- popis věci
- Čtvrtletní písemná práce, opakování
- Násobení/dělení v oboru 0 – 5: s názorem, přičítáním, znázorněním, zpaměti
- slovní úlohy z praxe
- Úsečka – délka a měření s přesností na mm/cm
- Základní geometrické obrazce (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec) a tělesa
- Rozeznávání a pojmenování těles a rovinných útvarů
- Čtvrtletní písemná práce, opakování
- Nemoci a úrazy
- Opakování - hodiny
- Jaro v přírodě
- Unit 5 – dokončení (I can/I can´t), verbs + animals,
- Unit 6 – Eat, I like/don´t like
- Čtvrtletní písemná práce, opakování
Denně hlasité čtení s porozuměním
Procvičování pamětného sčítání/odčítání do sta
Dle zadání

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b

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

