
 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán 3.B září 2021 

Informace 

   
  Všechny změny týkající se současné situace najdete na webu školy - Aktuality 

 
V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující Mgr. M. Fiebigerová 
 
Veškeré absence je nutno zadávat do Edookitu 
 

13. 9. – 17. 9. Projektový týden s plaveckým výcvikem – Sedmihorky 
27. 9. Ředitelské volno 
28. 9. Státní svátek 
Během září budou vyučující Aj vybírat 600 Kč na učebnice a PS AJ 
Další testování proběhne 6.9. 
 

 
 

Akce, 
pomůcky 

• V tašce 1 rouška v igelitovém sáčku 

• Seznam pomůcek: průhledné obaly na sešity 

                                       penál – pero, tužky, pastelky, ořezávátko, guma, lepidlo, nůžky 

                                       klasické pravítko – 30 cm 

Ostatní pomůcky budou nakoupeny z červencového příspěvku ( 1 000 Kč na dítě) průběžně 
podle potřeby 

• Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu 

• Kroužky zahájí činnost od 6. 9. 

• Fotografování tříd – 8. 9. 

• Lesněnky se poprvé sejdou 23. 9. 

• 23.9. – IQ landia, modul výroba domečku, sraz na školním dvoře v 7:45, návrat na oběd, 
s sebou 2 jízdenky, svačinu 

• Třídní schůzky – termín bude upřesněn 

Učivo:   

 Čj 
 

 

 

 

M 

 
 

Prv 

 

       

Aj 

 
• Opakování probraného učiva 
• Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 2. ročníku 

 
 

• Opakování probraného učiva 
• Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 2. ročníku  

 
 

• Škola – školní řád, naše povinnosti, třídní pravidla 
• Domov 

 
 
 

• Opakování probraného učiva  
• Seznámení s novou učebnicí Explore Together 1 + 2 a dva pracovní sešity 
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domácí 
úkoly 

DÚ po – čt 
Denně pravidelně číst nahlas 
Pravidelná kontrola penálu  


