Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán: IX. A

Informace






Prosinec 2018

4. 12. Výjezd do Míšně
6. 12. Vánoční adventní trhy na ZŠ Lesní od 15:00
19. 12. Vánoční koncert v aule TUL
22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
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Dokončení skladby - významové poměry - opakovací test.
Problematika velkých písmen - průběžně testování.
Hodiny dílen čtení věnovány převážně přípravy na přijímací zkoušky - práce s cermat
testy + porozumění textů.







Lomené výrazy – podmínky, úpravy, operace.
Podobnost.
Rovnice, soustavy rovnic a řešení úloh.
Opakování úloh k přijímacím zkouškám.
Kontrolní práce.




Fašismus, nacismus, příprava na válku /opakovací test/.
Československo mezi dvěma světovými válkami.



Unit 2 - dokončení opakování budoucích časů a podmínkových vět. Kontrolní test za
unit,.test na poslech a čtení s porozuměním. Christmas activities and vocabulary. (paní uč.
Pavelčáková)
Dokončíme unit 2, napíšeme test a v další části budeme probírat zvratná zájmena, druhou
podmínkovou větu. /varování, udílení rad/. Průběžné testování slovíček a gramatiky. (paní
uč. Gotteltová)
Dokončení Unit 2, Unit 2 test, Unit 3- Risks, grammar-second conditional. (paní uč.
Gabarová)
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11. lekce - spojka "deshalb", vyjadřování důvodu, kontrolní test 11. lekce (termín bude
upřesněn v Edookitu), 12. lekce - orientace ve městě, popis cesty, doparvní prostředky,
předložky se 3. pádem. (paní uč. Ulvrová)
Dokončení 11. lekce - opakovací test - termín bude upřesněn; slovní zásoba k Vánocům +
zvyky a tradice v německy mluvících zemích. (paní uč. Terčová)

Výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně.
Měrný elektrický odpor.
Elektrická práce, příkon, účinnost, spotřeba elektrické energie.
Zadání seminární práce - spotřeba elektrické energie v domácnosti.
LP - elektrický obvod s rezistory, měření proudu a napětí, ověřování Ohmova zákona.
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Kolik nás stojí ohřev vody různými tepelnými spotřebiči.







Zásadotvorné a kyselinotvorné oxidy a jejich využití v praxi.
Hydrogenuhličitan vápenatý a tvrdost vody.
Hydráty a jejich využití v praxi.
Procvičování učiva o solích.
Písemné opakování - vzorce solí, příprava solí.



Normo strana, test, příprava na první odevzdávání absolventské práce.



Kolonizace a dekolonizace. Mezinárodní organizace a integrace. Průběžně testy, hlavní
města.




Skupiny minerálů – sulfidy, oxidy.
Průběžně testy.
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