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Informace: 

 

 http://www.zslesni.cz/aktuality/nova-telefonni-cisla-nasi-skoly.html 

 http://www.zslesni.cz/aktuality/tridni-schuzky-na-nasi-skole.html 

 

Akce: 

 5. 3.  –  Projektový den „Kdo zabil Alexandra“ 

 10. – 14. 3. – Jarní prázdniny 

 20. 3. – Indonésie, zeměpisný pořad pro děti 

 20. 3. – Třídní schůzky od 17:00 

 28. 3. – Rodičovské  suplování 

 

Rodičovské suplování (dopis pana ředitele): 

Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše žáky bylo netradiční a poučné 
zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče. 

Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, různých profesí, 
zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při rozšiřování obzoru poznání našich 
žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou, 
obohacující vyučovací hodinu. Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.  

Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. března. Tento 
den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte chuť a odvahu se s námi 
do neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše očekávání? 

• Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí některých povolání 

• Nabídnout dětem nevšední zážitek  

• Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče 

• Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody 

• Dát učitelům malý dárek k jejich svátku 

Každý ze zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy třeba 
přizpůsobit i věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole máme, je k dispozici. 
Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože však neznáme všechny vaše 
možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete sami. 

http://www.zslesni.cz/aktuality/nova-telefonni-cisla-nasi-skoly.html
http://www.zslesni.cz/aktuality/tridni-schuzky-na-nasi-skole.html
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Rozvíjející větné členy. Všestranné jazyk. rozbory. Kontrolní diktát. Pravopisné procvičování. Líčení. 
Práce s uměleckým textem. 
 
 
Pavelčáková :Unit 6 - The big screen. Předpřítomný čas. Hovorová angličtina.Typy filmů. Průběžné 
kontrolní testy a pravidelné domácí úkoly. 
Machartová: Unit 5_London - Kontrolní test.! Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné 
kontrolní testy. 
 
Přímá a nepřímá úměrnost - řešení úloh, výpočet pomocí trojčlenky. Procenta - základní pojmy, 
výpočet přes jedno procento, výpočet pomocí trojčlenky. Lichoběžník - konstrukce, výpočet obsahu 
a obvodu. Obsah a obvod trojúhelníku. 
 
 
Český stát v době Lucemburské-Jan Lucemburský,Karel IV., Václav IV. Prezentace vybraných témat. 
 
 
Kultura (kulturní slohy s důrazem na Liberecko) 
 
 
Newtonovy pohybové zákony. KP – síla. Tření, odporové síly. Otáčivé účinky síly. 
 
 
Mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny; Části těla semenných rostlin; průběžně testy. 
 
Amerika (úvod, pojmy do slepé mapy, regiony); Žákovské prezentace; průběžně testy. 
 
 
Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku); 
Excel – souhrnný test 3. března 2014 
Průběžné vyhledávání a práce s internetem – google maps, translator atd. 
 
Soustavná práce s operačním systémem, emailem apod. 
Hardware – bit, byte, počítačový zdroj a pc skříně 
 
Etapy lidského života. 


