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Informace 

• Sbírka pro Ukrajinu  
- podrobnosti naleznete na https://www.zslesni.cz/aktuality/sbirka-pro-ukrajinu.html   
- Do úterý 1. 3. do 12:00 hodin je možné donést věci na školní dvůr. Poté budou odvezeny na 
potřebná místa.   
 

• Do pátku 4. 3. prosíme o vyplnění dotazníku společnosti SCIO s označením Mapa školy. 
www.mapaskoly.cz  Heslo pro rodiče i žáka naleznete v mailu. 
 

• Březen je měsíc knihy - Tento březen čeká naši školní knihovnu proměna v podobě drobného 
přestavění, ale hlavně krásných nových knih a nových akcí pro děti. Je na co se těšit… 

Akce, 
pomůcky 

• V úterý 8. 3. od 9:00 divadelní představení „Komáři se ženili“ v Naivním divadle (vstupné 
70 Kč zaplatím z třídního fondu) + plavání 
Sraz v 8:10 před vchodem do naší budovy. Na sobě sváteční oblečení do divadla. 
S sebou batoh a v něm: 2 jízdenky, roušku, čip, svačinu, pití, věci na plavání, penál, deštník 
- plánujeme jít pěšky, jízdenky jsou pro případ špatného počasí 
- čas mezi divadlem a plaveckým výcvikem strávíme v Krajské vědecké knihovně, kde budeme 
společně číst i psát. Děti, které neplavou, si s sebou vezmou kraťasy a tričko a budou sledovat 
lekci plavání ze břehu. Nebo si je můžete vyzvednou v 11:50 před plaveckým bazénem. 
 

• 9. a 23. 3. čtenářská dílna – děti si donesou rozečtenou knihu 
 

• 21. 3. Světový den Downova syndromu „Ponožkový den“ - děti si oblečou dvě rozdílné 
ponožky na podporu lidí s Downovým syndromem (dvě ponožky patami u sebe připomínají 
chromozom X, který mají tito lidé navíc) 
 

• Koncem měsíce se na 1. stupni uskuteční burza knih – děti si budou moci nakoupit nabízené 
knihy od starších spolužáků (cena knihy v rozmezí 5 – 50 Kč). Termín konání bude ještě 
upřesněn.     
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• Souhlásky měkké a obojetné 

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

• Slovní druhy – podstatná jména (vlastní jména osob, zvířat a měst), předložky, slovesa 

• Opis, přepis, diktát 

• Čtení s porozuměním, orientace v textu 
 

• Pracujeme s rodokmenem, určujeme věk 

• Počítáme do 100 

• Násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 

• Řešíme slovní úlohy, počítáme peníze 

• Rýsujeme a hledáme tvary 

• Násobíme 8 
 

• Lidské tělo – nemoc a úraz, žijeme zdravě  

• Lidé a společnost – povolání, suroviny a výrobky, třídění odpadu 

• Jaro – jaro v přírodě 
 

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

• Test Unit 6 

• Unit 7 – „Forest animals“ - animals, There is/are…This/These, That/Those 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

• Prosím o důslednou kontrolu domácích úkolů a pomůcek včetně věcí na tělocvik. 

• Doporučuji pravidelné hlasité čtení, procvičování pamětného počítání do 20 a násobilky 2, 
3, 4, 5, 6 a 7. 

Přeji Vám radostný březen. Helena Hanzalová 
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