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Měsíční plán 9. B PROSINEC 2022

Informace

Akce

• 14. 12. Vánoční koncert (tělocvična školy 17:00–19:00)

• 20. 12. Besídka 9. B (5. a 6. vyučovací hod.)

• 21. a 22.  12. Ředitelské volno

• 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

• 3. 1. 2023 Zahájení výuky v novém kalendářním roce
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Mluvnice: druhy vedlejších vět, významové poměry, průřez pravopisnými jevy; nácvik úloh z

přijímačkových testů
Literatura: práce s literárními pojmy a ukázkami

Sloh: čtení s porozuměním

Slovní úlohy, rýsování. Cvičný přijímací test.

V prosinci dokončíme druhou lekci., zopakujeme budoucí časy, podmínkové věty a předložky a

napíšeme kontroloní test. Přečteme si zkrácený text Vánoční koleda od Charlese Dickense.

Poslední prosincové hodiny věnujeme vánočním aktivitám. (JP)

Lidské tělo a zdraví, jednoduché fráze a situace u lékaře, préteritum sloves "sein" a "haben" (MU)

Nové téma-lidské tělo;vyjádření bolesti;minulý čas u sloves být a mít. (BT)

Základní rysy totalitních režimů, komunismus v SSSR, nacismus v Německu, holocaust.

Procvičování výpočtů na výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně. Reostat a

potenciometr. Měrný elektrický odpor. Elektrická práce, příkon, výkon a účinnost spotřebiče.

Zadání seminární práce - Spotřeba elektrické energie v domácnosti

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b



Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01

info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Přsv

CH

PP

Mineralogie (vznik, vlastnosti minerálů). Vnější geologické jevy. Průběžně testy.

Soli - názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Neutralizace. Příprava solí. Procvičování učiva o kyselinách,

hydroxidech a pH roztoků

Probírání jednotlivých kapitol abs. Práce pro první odevzdávání, termín 8. 1. Tvorba osnovy, cíle a

anotace + začátek pravidel normostrany.
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