
  

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 Září 2015 

Informace 

  

 1. 9. – zahájení nového školního roku 2015/16,  8.10 – 11.00 hod 

 V úterý se na děti a jejich prázdninové zážitky již velmi těším. Prosím, připomeňte dětem, 
ať si přinesou Letní Reportérský deník a malý penál. Odnesou si mnoho knih a sešitů 
k obalení. 

 Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování) 

 Od  8. 9.  nás v rámci akce „Ovoce a zelenina do škol“  firma BOVYS s.r.o. začne jednou 
týdně zásobovat ovocem a zeleninou, a to zdarma!!! 

 11. 9. – zahájení činnosti školního parlamentu + volby do parlamentu 

 14. 9. – zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 17. 9. – třídní schůzky SRPDŠ – společné od 16.00 hod 

 Děti v úterý obdrží Kartu žáka. Zkontrolujte si správnost osobních údajů, pokud máte 
změny (adresa, telefon rodičů, zdravotní stav), zvýrazněte mi je jinak barevně a kontrolu 
potvrďte podpisem. Děkuji.  Vše si můžete zkontrolovat přihlášením do elektronické 
žákovské knížky. Přihlašovací údaje jsou stále stejné, případně Vám je poskytnu na 
požádání. Děti obdrží své vlastní přihlašovací údaje. 

 V pátek se těším na prezentace dětí o přečtených knížkách během léta. Pokud již knihu 
nemají, stačí název a krásné vyprávění  

 Nepovinný předmět pro čtvrťáčky je pěvecký sbor Lesněnky II., s paní uč. Evou Kubátovou. 
Bude se konat vždy v pátek 0. vyuč. hod.  

 Těším se na spolupráci se všemi milými a obětavými rodiči a na jakoukoliv poskytnutou 
pomoc pro nás a pro Vaše děti. 

Akce, 
pomůcky 

 1. 10. 17:00 Konference k Vesmírnému roku ve středisku Lesního úřadu pro letectví a 
kosmonautiku LASA  s nocováním ve škole – podrobnosti obdržíte před akcí. 

Pomůcky:   

 Vše dle seznamu by si děti měly donést během prvního týdne. 

 Prosím o obalení učebnic a všech sešitů, které děti obdrží první den. Pokud nemáte obal 
přesně „na míru“, raději ho přilepte, aby neodpadával.  

Penál by měl obsahovat také krátké pravítko, nůžky a lepidlo, psací potřeby i s náhradními 
náplněmi. Další náhradní lepidlo i nůžky mají děti ve svém boxu na výtvarné pomůcky. 

Učivo:   
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V týdnu od 21. – 24. 9. budou zadány zahajovací písemné práce!!! 
        

 Opakování učiva  4. ročníku 

 Stavba slova – slovotvorný základ, slova příbuzná, předpony 

 Význam slov – slova jednoznačná/mnohoznačná , protikladná, souznačná, souřadná 
 

 Opakování učiva  4. ročníku 

 Čísla a početní operace 

 Pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení 

 Geometrie – poloha dvou přímek, obvod, obsah čtverce a obdélníku, konstrukce 
trojúhelníku 

 

 Opakování učiva  4. ročníku 
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 Různé podmínky života na Zemi 

 Podnebné pásy, počasí, podnebí 
 

 Opakování  učiva  4. ročníku 

 České země - součást Rakouska 
 

 Opakování učiva  4. ročníku 

 Seznámení se s novou učebnicí Islands – Introduction, Unit 1.  
 

 Seznámení s řádem počítačové učebny 

 Seznámení s učivem, základní práce s počítačem 

Domácí 
úkoly 

 Do pátku 4. 9. obalit všechny učebnice a sešity. 

 Doporučuji zavedení a důkladné zapisování domácích úkolů do úkolníčku, vedeného 
formou školního diáře. Domácí úkoly budou děti dostávat jako dříve ze dne na další den, 
ale i dlouhodobé, kdy si musí zapsat termín přinesení!!! 

 Dom. úkoly – v pondělí Matematika, v úterý Český jazyk, ve středu Vlastivěda nebo 
Přírodověda, ve čtvrtek čtení a donesení knihy v pátek, pátek volné psaní do RD. 

 Pravidelné budou i domácí úkoly z angličtiny. 

 Hodnotící arch center aktivit – zachováme systém hodnocení center aktivit z minulého 
roku. Po skončení každého tématu budeme psát test. 

                                                                                   Těším se na úžasný rok s Vámi a s dětmi . 

                                                                                       Krásné zářivé září přeje Šárka Bartošová 


