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Měsíční plán: IX. A                                                               Září 2019 

Informace 

 2.9. Zahájení školního roku – tři vyučovací hodiny 
 5.-6.9. Harmonizační dny – okolí Liberce – natáčení instruktážních videí 
 9.9. Zahájení kroužků a volnočasových aktivit 
 11.9. Fotografování tříd 
 12.9. od 17:00 Třídní schůzky informativní (společné) 
 13.9. Volby do školního parlamentu 
 28.9.  Den české státnosti – státní svátek ČR - sobota 
 Pomůcky – veškeré knihy a sešity obdrží žáci od jednotlivých učitelů 

daného předmětu 

Učivo:     ČJ 
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Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok; Opakování učiva 8. 
ročníku; Skladba – vedlejší věty; Zahajovací kontrolní práce + diktát 
(termín bude upřesněn); Úvod k výuce slohu + literatury-dílny čtení 
Pravidelná pravopisná cvičení 
Každý bude mít knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné!!  
 
Seznámení se s obsahem učiva, pravidly hodnocení. Rozdání učebnic a 
sešitů. Opakování učiva předchozího ročníku. Zahajovací písemná práce. 
 
Seznámení s obsahem učiva a hodnocením. Opakování učiva 8. ročníku. 
Práce s učebnicí, historickou mapou, historickými dokumenty.  
 
 
  Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Kmitavý pohyb, 
frekvence a perioda kmitavého pohybu. Zvuk jako podélné vlnění. Základní 
informace o zvuku. Písemné opakování. 
 
  
Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách chemie. Názvosloví kyselin. 
Vlastnosti a využití některých základních kyselin. Názvosloví hydroxidů, 
vlastnosti a využití nejběžnějších hydroxidů. pH roztoků, praktické 
ověřování kyselosti a zásaditosti látek používaných v domácnosti. 

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Geologie a geologické 
vědy. Vznik a vlastnosti minerálů a hornin. Průběžně testy.  

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 8. ročníku. 
Místopis světa. Průběžně testy. 

Úvod do předmětu, představení harmonogramu celého školního roku. 
Ukázky z loňských let (projekty a psané práce, video prezentace). Vybírání 
tématu na rok 2019/2020. 

 
Seznámení s novou učebnicí a pravidly hodnocení. Opakování přítomných 
časů  a slovní zásoby, oblíbené činnosti, tvoření otázek, frázová slovesa, 
žádosti, teenageři a peníze. 
Průběžné testy na probranou látku. (p.u. Pavelčáková) 



 

 

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

  

 

  

 
 
 

 
 

  
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
                  Nj 

 
 

             
 
 

 
Nová učebnice Project 5 - Introduction - opakování učiva z minulého roku, 
menší gramatický test z časů. (p.u. Farská) 
 
Seznámení se navzájem + seznámení s novou učebnicí Project 4. Pravidla 
hodnocení. Opakování látky 8. ročníku. Úvodní lekce. . Opakování 
přítomných a budoucích časů. Stavová slovesa. Slovní zásoba sportování, 
oblíbené a neoblíbené činnosti. Průběžné testy na probranou látku a slovní 
zásobu. (p.u. Kuncová) 
 

Opakování základní slovní zásoby a gramatických jevů z 8. ročníku, 
zahajovací test (termín bude upřesněn v Edookitu). Na každou hodinu 
potřebujeme učebnici, školní sešit, pracovní sešit, dočasně ještě pracovní 
sešit z 8. ročníku (Beste Freunde 1), prosím zajistit opět stírací tabulku a 
hadřík. Pravidla pro hodnocení budou uvedena na deskách sešitu. (p.u. 
Terčová + Ulvrová) 

 

Domácí úkoly 

Každý přinese jeden obrázek vysněného místa, kam by se v budoucnu 
chtěl/a dotyčný/á podívat (stačí např. jen barevně vytisknout na papír) 
na téma: Moje vysněné místo  Termín – do 11.9.!!! 


