
 

 

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 1. A Únor 2023 

 

Informa-
ce 

Přeji dětem i vám jarní prázdniny na sněhu. VP 
3. 2. pololetní jednodenní prázdniny  
20. 2. – 24. 2. jarní prázdniny 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
práce  

viz. denní zprávy v edookitu  

• Prosím, nadále platí denně číst slabiky a slova, věty – Slabikář   

• Každý den procvičujte počítání.  

• Kontrolujte aktovku a zprávy v edookitu  

• Pravidelně kontrolujte penál (ořezané pastelky a tužky)-ne pořád se někde  
daří. Děkuji  

• Přípravujeme se na recitaci – pokyny a námět jsou v edookitu.   
Centra aktivit: Smyslová centra  

Akce, 
pomůcky 

Akce:  
1. 2. 9:00 – 11:00 návštěva ZOO –„Srdce s láskou darované“  
16. 2. Pohádka do dlaně – návštěva Naivního divadla 9:00 – 10:00 (vstupné a 
dopravu upřesním) 
Psaní perem: některé děti již mají pero v penálu. Preferuji bombičkové pero 
+náhradní bombičky.  
 

AJ 

Naše téma bude jídlo a nápoje. Naučíme se vyjádřit, co rádi jíme a co nám 
naopak nechutná. Budeme používat fráze v 1. i ve 3. osobě: I like/ he likes/ I 
don’t like/ he doesn’t like. 
 

ČJ  

viz. týdenní plány na webu 1. A 

• Hláska a písmeno „R“,“ V“, „“ Slabikář do strany 45 včetně  

• Čtení písmen, slabik, krátkých slov a vět  

• Psaní písmen M, O, A, U, l, + psaní slabik a slov z již známých písmenek  

• Opis, přepis-písanka 1. díl-dokončení  

• Procvičujte hlasité čtení rozcvičení na str. 28, 29, 31 ve Slabikáři  

M 

viz. týdenní plány na webu 1. A 

• Procvičujeme počítání do 10,  

• Řešíme slovní úlohy 

• Počítáme do 12 

 

PRVOUKA  

viz. týdenní plány na webu 1. A 

Lidé a společnost (povolání, u lékaře, v divadle) 

Lidské tělo (smysly, nemoc a úraz)   


