
 

 

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 IV. A červen 2022 

Informace 

 
❖ Vážení rodiče, jste srdečně zváni na náš ŠKOLNÍ JARMARK na téma  ČESKO a na 

odpolední AFTER PARTY. 
❖ 1. září 2022 začíná školní rok 2022/2023. 

Akce 

❖ 2. 6. 2022 Jarmark – program začíná v 9 hodin - účast dětí je povinna v délce doby 
vyučování – příchod do 7:50 hodin, odchod v 12:45 do ŠD/ŠK nebo domů 

❖ 3. 6. 2022 Oblastní galerie – Festival dětského čtenářství – workshop s knihou Králík je 
taky jenom člověk 

❖ 6. 6. – 10. 6. 2022 Pobyt v přírodě 
❖ 27. 6. vybírání učebnic – žádám Vás o pomoc s přípravou k odevzdání učebnic 
❖ 28. 6. 2022 ukončení celoročního projektu Rok s historií 
❖ 28. 6. Trampolíny – během dopolední výuky - ještě podám podrobnější informace 
❖ 30. 6. Slavnostní předání Vysvědčení během první vyuč. hod. a HURÁ na prázdniny 

Učivo:   

 

 

Český jazyk 

 

Matematika 

     

Přírodověda 

Vlastivěda 

Aj 

V týdnu od 20. 6. budou zadány čtvrtletní písemné práce z ČJ a M. 
Diktát ke čtvrtletní práci píšeme 16. 6. 
 

❖ Průběžné opakování učiva 
❖ Vzory podstatných jmen – rod mužský 
❖ Mimočítanková četba, referáty o přečtených knihách 

 
❖ Procvičujeme početní operace pamětné i písemné 
❖ Zápis čísel do milionu 
❖ Přednost operací 
❖ Počítáme obvod, obsah geometrických tvarů 

 
❖ Ekosystém louka, rybník 

 

❖ Poznáváme naši vlast 

Skupina paní učitelky Pavelčákové: 
V červnu dokončíme 9. lekci zaměřenou na prázdniny a dovolenou. Zopakujeme minulý čas 
slovesa být, příbuzenské vztahy, tvoření otázek, dny v týdnu a slovní zásobu probranou v 
průběhu roku.  Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
Skupina paní učitelky Sedlářové: 
Probereme 8. lekci, naučíme se pojmenovat různá místa ve městě a popsat, kde se nachází a k 

čemu slouží.  

Domácí 
úkoly 

 
❖ Během víkendu – zápis s ilustrací v Reportérském deníku. 
❖ Domácí úkoly naleznete v týdenním plánu. 
❖ 9. 6.  Druhý referát o přečtené knize 
❖ 27. 6.  Třetí referát o přečtené knize 

Přeji Vám nádherné léto 
                                                                                                                             Šárka Bartošová 
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