
  

 

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 2.B              Únor 2022  

 

Informace 

 

• TESTOVÁNÍ: každé pondělí se žáci testují 
Testovat se nemusí ti, kdo doloží negativní výsledek testu z odběrného místa – Ag test ne starší než 24 hodin, 
PCR test ne starší než 72 hodin a ti, kteří jsou v ochranné lhůtě 30 dní od pozitivního PCR testu. 

V průběhu každého pondělního rána mají všichni žáci roušky na ústech až do výsledku testů, ranní 
družina probíhá v naší třídě. 

• 4. 2. – pololetní prázdniny 

• 14. – 20. 2. – jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 

• 8. 2. třídní kolo recitační soutěže  

• 9. a 23. 2. čtenářská dílna – děti si donesou rozečtenou knihu 

• Prosím o kontrolu pomůcek – aby měly děti vše v pořádku na nové pololetí – lepidla, nůžky, 
ořezané tužky č.2, pastelky, pera, fixy na tabulku, hadřík na tabulku, malé pravítko v penálu a 
velké v boxu na výtvarné potřeby (ale ne ohýbací, s ním nejde přesně rýsovat), plášť na 
výtvarnou výchovu, věci na tělocvik ve skříňce. Vše je nejlepší označit nebo podepsat. 

• Děti dostanou 2. díl písanky a pracovního sešitu na matematiku – obojí prosím obalit (mohou 
použít obal z těch starých sešitů) 
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• Souhlásky měkké 

• Opakování a procvičování psaní I/Í – Y/Ý po měkkých a tvrdých souhláskách 

• Souhlásky obojetné 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Procvičujeme, co už umíme 

• Poznáváme rodinu, rodokmen 

• Počítáme do 90 

• Násobíme 7 
 

• Lidské tělo – nemoc a úraz, žijeme zdravě 

• Lidé a společnost - povolání, zájmy a koníčky 
 

• Opakování slovní zásoby – numbers, colours, patterns, school activities, rooms, transport, 
my body; 

• Unit 6 – „Time to eat“ – jídlo, dny v týdnu; You can/can’t have … 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Vše zůstává stejné jako v 1. pololetí – denně krátký písemný úkol, ze středy na pátek 
z anglického jazyka + čtecí úkol – pokud není zadaný mnou, čtou si děti svou knihu. Přes 
víkend a o prázdninách si děti zaznamenají nějakou událost do reportérského deníčku. 
Deníčky mají děti úžasné a krásně nám podle nich vypráví. Vše zapisujeme do čtecí 
karty. Vás prosím o její podpis. V pátek si děti domů nosí žákovské knížky, také je, prosím, 
podepisujte. 

 

• Doporučuji pravidelné hlasité čtení, procvičování pamětného počítání do 20 a násobilky 2, 
3, 4, 5, 6. 

Přeji Vám hezké únorové dny. Helena Hanzalová 
 


