
 

 

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 4. A Únor  2023 

Informace 

3. 2. pololetní prázdniny 
20. – 26. 2. Jarní prázdniny 

 
Žádáme, abyste respektovali zákaz vodění psů do areálu školy 

 
Je nezákonné vstoupit do budovy školy a oslovit žáka, jehož nejste zákonným zástupcem – žádáme, 

abyste tento zákon respektovali a v případě konfliktu mezi dětmi řešili toto výhradně s třídním učitelem. 
 

Během uvolnění žáka z výuky rodiče zajistí doplnění učiva po dobu jeho absence. 
 

V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující tř. uč. Mgr. J. Jakoubková 
 
 

 

Akce, 
pomůcky 

 9. 2. Maják – Jsme parta (zaměřeno na formování vztahů v třídním kolektivu) 
16. 2. Recitační soutěž – 1. stupeň - školní kolo 
Pomůcky: kniha na čtení, blok, pravítko s ryskou, diář  
(prosím o pravidelnou kontrolu, žáci toto nemívají vždy k dispozici) 

Učivo:   

 Čj 

 

 

     M 

 

       

     Př 

 

      

     Vl 

       

 

     Inf 

 

 

 

 

 
• Průběžné opakování skloňování podstatných jmen středního rodu 

• Skloňování podstatných jmen ženského rodu 

• Průběžné procvičování pravopisu vyjmenovaných slov a slov příbuzných 

• České a regionální pověsti (rozdíl pověst/pohádka) 
 

• Geometrie – rýsujeme úsečku, přímku, čtverec, obdélník, kružnici 

• Jednotky délky a jejich převody 

• Procvičujeme dělení jednociferným dělitelem 

• Násobíme mimo obor malé násobilky pamětně i písemně 

• Kombinované a složené příklady 
 

• Živá příroda 

• Skupenství látek 

• Koloběh vody 

• Základní dělení živočichů 
 
 

• Úvod do dějin (století, letopočet), základní orientace v čase, časová přímka 

• Staré pověsti české 

• Regionální pověsti 
 
 

• Základní obsluha digitální zařízení - PC, iPad 

• Ukládání a sdílení vytvořených prací 

• Ovládání a programování jednoduchých robotů 

• Cvičný test - základní pojmy a dovednosti 
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     Aj • procvičování přítomného průběhového času (co právě teď dělám) 

• slovní zásoba k tématu příroda kolem nás a přidáme 

• nové předložky 

• průběžně si krátké testy z probírané gramatiky a slovní zásoby 
. 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 
Domácí úkoly jsou od 1. 2. nepovinné, ponechávám na rozhodnutí žáka nebo 

jeho zákonného zástupce, zda považuje za důležité si učivo formou domácí 

samostatné práce procvičit. Pravidelnou mimořádnou aktivitu žáků doma 

ohodnotím do Edookitu. Dlouhodobé projekty (herbář, recitace apod.) jsou povinné. 

Četbu žákům doporučím, taktéž ponechám na jejich zvážení, zda probíranému 

tématu rozumí natolik, že číst o něm již doma nepotřebují. 

Domácí úkoly a odkazy na probírané učivo zapisuji průběžně do GC a žáci si 

je zapisují do diáře. 


