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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  zzáářříí  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 13., 20. 9. Zasedání žákovského parlamentu (jazyková uč. 11.05 – 11.50) 

 25. 9. Třídní schůzky (od 16.30) 

 26. – 27. 9. Nocování členů parlamentu ve škole 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Zahajovací prověrka, diktát. Slovo, sousloví, věcný význam slov. Průběžné pravopisné procvičování. 
Výklad. Nejstarší literární památky. Prezentace přečtených knih, recitace. 

MM  Seznámení s plánem výuky a hodnocením. Opakování výrazů, rovnic, geometrie. Zahajovací prověrka. 

AAJJ  

Gabarová Úvod do učiva, opakování slovesných časů. 
Pavelčáková: How was your holiday?  
Seznámení s učebnicí Project Plus. Opakovací gramatická a poslechová cvičení. Unit 1 - People in our 
lives.  Extensive reading - Megan´s new image. Průbežné kontrolní testy. Začátkem října kontrolní test 
za unit 1. 

NNJJ  

Ulvrová: Opakování základních gramatických jevů, frází a slovní zásoby, pravidla hodnocení. Zahajovací 
test (termín bude upřesněn), bude obsahovat zejména látku 8. lekce 1. dílu učebnice (viz pracovní sešit 
z 8. ročníku). 1. lekce – popis pokoje, předložky se 3. a 4. pádem. Na každou hodinu budeme potřebovat 
učebnici, školní sešit a pracovní sešit. 
Jakešová: Opakování učiva 8. ročníku. Sloveso fahren. Vazba "ich möchte". Názvy států.  Vazba "es gibt". 
Opakovací test.  

PP  Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Rozdělení geologických věd; Úvod do mineralogie.  
 

FF  Opakování učiva 8. roč., zahajovací písemná práce, jednoduchý elektrický obvod. 

CCHH  
Opakování učiva 8. třídy - názvosloví a vlastnosti některých kyselin. Názvosloví hydroxidů, vlastnosti, 
reaktivita a využití alkalických hydroxidů a vápna. Kyselost a zásaditost roztoků, měření pH roztoků 

ZZ  Opakování 8. ročníku – Evropa. Regiony ČR – žákovské prezentace. 

DD  

Opakování základních pojmů pravěku, starověku, středověku a novověku, pravidla hodnocení, výběr 
témat prezentací. Zahajovací test (termín bude upřesněn), bude obsahovat zejména základní pojmy 
novověku (průmyslová revoluce - 1. sv. v.). Důsledky 1. světové války – Versailleský mírový systém, vznik 
ČSR, 20. léta v Československu. Na každou hodinu budeme potřebovat učebnici a školní sešit. 

PPPP  Úvod od předmětu, seznámení s celoročním plánem učiva. Rozdělení středních škol. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


