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Měsíční plán IV. B duben 2022 

Informace 

❖ 12. 4. Den otevřených dveří ZŠ Lesní pro budoucí žáky 1. tříd a jejich rodiče 
❖ 14. – 18. 4. Velikonoční prázdniny 
❖ od 25. 4. do 5. 5 – Triády – rezervace opět přes web školy (stránky naší třídy), termíny 

budou vypsány v průběhu dubna 

Akce 

❖ 30. 3. Knižní veletrh pro 1. stupeň 
❖ 5. 4. Dopravní hřiště – 8:15. Sraz u školy v 7:45, odchod v 7:50. S sebou cyklistickou 

helmu, vhodné oblečení, přezůvky, svačinu a pití. 
❖ 7. 4. Florbalový turnaj 4. a 5. tříd 
❖ 21.4. Turnaj 4. a 5. tříd ve vybíjené 
❖ 29. 4. Návštěva KVK – čtenářská dílna 

Pomůcky 
 

❖ Kvalitně vybavený penál – 2 psací pera, dvě ořezané tužky, ořezané pastelky, černý fix 
❖ Pomůcky na rýsování – funkční kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužka 
❖ Učebnice a sešity podle rozvrhu hodin 
❖ Úkolníček nebo Deník školáka 

Učivo:   

 

Český jazyk 

 

 

    

 

Matematika 

 

 

    
Přírodověda 

 

      

 

Vlastivěda 

 

  
        V týdnu od 18. 4. budou zadány čtvrtletní písemné práce z ČJ a M. 

 
 

❖ Vyjmenovaná slova – stále procvičujeme 
❖ Podstatná jména – rod, číslo pád 
❖ Vzory podstatných jmen – rod střední, ženský 
❖ Společná četba 
❖ Četba v čítance 

 
 
 
 

❖ Procvičujeme početní operace pamětné i písemné 
❖ Římská čísla 
❖ Krokování 
❖ Pracujeme s daty – grafy 

 
 
 

❖ Příroda na jaře 

❖ Ekosystém park 

❖ Ekosystém potok a řeka 

 

 

❖ Kraje a krajská města 

 



 

 

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 

 

 

Dopravní 
výchova 

 

 

 

Aj 

 

 

❖ Dopravní značky 

❖ Pravidla provozu na pozemní komunikaci 

❖ Pravidla přednosti v jízdě na křižovatkách – trénovat můžete zde:  

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky 

 
 
Skupina paní učitelky Sedlářové: 
 
 

Probereme 6. lekci, téma jsou roční období a činnosti pro ně typické. Naučíme se správně vyjádřit 

písemně i slovně datum, říci, kdy máme narozeniny. Budeme používat otázky s “do” v přítomném 

prostém čase. 

Domácí 
úkoly 

 
❖ Během víkendu – zápis s ilustrací v Reportérském deníku. 
❖ Domácí úkoly viz zaslaný dokument. 

 
Krásné jarní dny přeje, 

                                                                                                                             Martina Gončarová 


