
  

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: V. A Listopad  2019 

 

Informace 
TRIÁDY: 19. 11. / 26. 11. –   14.00 – 16.30 
                 20. 11. / 27. 11. –   14.00 – 16.30

 

 22. 11. – vánoční fotografování dle objednávek 

Akce, 
pomůcky 

 5. 11. – přednáška Městské policie Liberec – „Rizika internetu – kyberšikana“ 

 8. 11.– návštěva Botanické zahrady – vstupné 30,- Kč (40,- Kč/žák bude uhrazeno z peněz 
jarmarku) 

 22. 11. – vánoční fotografování dle objednávek 

 28. 11. – adventní trhy 
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!!! V týdnu od. 11. 11. 2019 budou dětem zadány čtvrtletní písemné práce!!! 

 Slovesa – slovesné způsoby (procvičování) 

 Skladba věty 

 Shoda podmětu s přísudkem 
 

 Čísla větší než milion – čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné 
početní operace 

 Úhlopříčky a střed čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku 

 Vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice vepsaná, opsaná 
 

 Třídění přírodnin 

 Botanické zahrady, úloha zoo v ochraně přírody 

 Člověk a příroda 
 

 První světová válka 

 Samostatné Československo 
 

 Skupina paní učitelky P. Gabarové –  Unit 1 C,D- Hobbies, My school- slovní zásoba, 

gramatika "like -ing", "there is / are" Popis naší školy-projekt. 

             Menší testy a zkoušení v průběhu celé lekce, závěrečný unit test 
                

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové –  Unit 1 - dokončení. Kontrolní test.  Unit 2 - 
Americká rodina. Slovní zásoba na téma rodina a příbuzní. Sloveso mít a být a osobní 
zájmena. Moje rodina.Průběžné kontrolní testy.. 
 

 Skupina paní učitelky D. Farské –   Po dokončení U1 velký opakovací test z probrané 
gramatiky (sloveso BE) a slovní zásoby (My hobbies, My nationality). V průběhu menší 
testík z gramatiky/slovní zásoby. 
 

 Skupina paní učitelky P. Kuncové –   Unit 1 C,D- Hobbies, My school- slovní zásoba, 
gramatika "like -ing", "there is / are" Popis naší školy-projekt. 

             Menší testy a zkoušení v průběhu celé lekce, závěrečný unit test. 
 

 Práce se školním e-mailem 

 Úložiště dat na Google Drive 

 Jednoduché aplikace pro tvorbu obrázků a fotografií, jejich úprava 

 Významné osobnosti ze světa informatiky 

Domácí 
úkoly 

Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku. Čtení knihy dle vlastního výběru na 
pokračování a zápis přečtených knih do čtenářského deníku.   
Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/

