
 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. B MĚSÍC: Září 2014 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

 1. 9. Zahájení školního roku 

 3. 9. Organizování sportovních aktivit pro žáky 2. ročníku 

 4. 9. + 5. 9. „Expedice Praha“ 

 12. 9. „Trestní odpovědnost“ (přednáška Městská Policie Liberec) 

 12. 9. Zahájení činnosti školního parlamentu 

 18. 9. Třídní schůzky od 17:30 hod 

 19. 9. Nocování ve škole 
 

  
 

UČIVO 

  ČJ 

Mluvnice: Opakování - tvarosloví, větné členy, základní skladba, vstupní prověrka+ 
vstupní diktát 
Literatura: Seznámení s učivem ročníku, sdělení doporučené literatury, rozdělení 
prezentací 
Sloh: slohový útvar výklad a jeho pojetí 

M 
Opakování učiva osmého ročníku – mnohočleny, racionální čísla, rovnice a soustavy 
rovnic. Geometrické úlohy. Zahajovací prověrka. 

AJ 

Opakování učiva osmé třídy. Test na nepravidelná slovesa 10. 9. 2014. Seznámení s 
pravidly hodnocení a učebnicí Project Plus. Unit 1 - Lidé v našich životech. Popis osoby -  
opakování přídavných jmen. Vztažné věty. Průběžné testy. 
Kontrolní test za Unit 1 - 8. 10. 2014 

NJ 

Opakování základní slovní zásoby a gramatických jevů z učiva 8. ročníku, pravidla 
hodnocení. 8. lekce 1. dílu Deutsch mit Max – státy Evropy, sloveso „möchte“, sloveso 
„fahren“. Zahajovací test (termín bude upřesněn) – opakovací test 8. lekce 1. dílu. Na 
každou hodinu potřebujeme učebnici, pracovní sešit, sešit, doporučuji pracovní sešit z 8. 
třídy. 

D 

Opakování základních jevů z učiva 8. ročníku, výběr témat prezentací, pravidla 
hodnocení. Zahajovací test (termín bude upřesněn). 1. světová válka – příčiny, základní 
mezníky, zbraně a technika, důsledky. Práce s textovým a obrazovým materiálem. Na 
každou hodinu potřebujeme učebnici a sešit. 

Ch 
Opakování názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů. Názvosloví kyselin, disociace kyselin, 
vlastnosti, příprava a využití kyseliny chlorovodíkové, sírové, dusičné, uhličité a 
fosforečné. Názvosloví hydroxidů. 
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F 
Úvod do elektřiny - stavba atomu, ionty, zelektrování těles, elektrické pole, 
elektrostatická indukce. Jednoduchý elektrický obvod. 

Z 
Opakování ČR (práce s mapou, orientace). Příprava na prezentace v 6. třídách, rozdělení 
témat. Základní geografické pojmy v souvislostech. 

P Úvod do geologie (geologické vědy); Úvod do mineralogie; průběžně testy. 

PP Úvod do předmětu, seznámení s absolventskou prací, výběr tématu. 

 


