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Měsíční plán: IX. A                                                               Únor 2020 

Informace 
 Pohlídat si termín odevzdání rozpracované absolventské práce – 26.2. 

2020 

Učivo:     ČJ 
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Problematika velkých písmen + procvičování; Funkční styly; Opakování 
k přijímacím zkouškám; cermat test – termín bude upřesněn; pravidelná 
pravopisná cvičení na velká písmena 
 
 
Rovnice a soustavy rovnic; úlohy řešené pomocí rovnice nebo soustavy 
rovnic; funkce; opakování k přijímacím zkouškám  
 
 
Etapy 2. světové války - časová osa, historická mapa, historické 
dokumenty. Opakovací test. 
  
 
Rétorika – nauka o mluveném projevu, výklad pravidel vhodné prezentace, 
sledování řečníků 
 

Procvičování učiva - magnetické pole cívky s proudem. Elektromagnetická 
indukce. Střídavý proud a střídavé napětí. Transformátory. Písemné 
opakování. 

Výpočty v chemii - látkové množství, molární hmotnost, výpočet 
hmotnostního zlomku části sloučeniny ve sloučenině, výpočet hmotnosti z 
chemické rovnice, složení roztoků ( hmotnostní zlomek, směšovací rovnice 
a molární koncentrace). Písemné opakování. 

Skupiny minerálů - uhličitany, sírany. Průběžně testy.  

Vybraná témata - EU, Kolonialismus, Migrace. Průběžně testy. 

 

Unit 3 - kontrolní test v prvním únorovém týdnu. Unit 4 - Can I ask ...? 
Tvoření otázek v různých časech. Opakování přídavných jmen a ingových 
tvarů. Fázová slovesa. Průběžné testy. (p.u. Pavelčáková) 

Dokončení Unit 3 + závěrečný unitový test; Unit 4 - question forms - 
formování otázek v různých časech + s modálními slovesy. Frázová 
slovesa. Slovní zásoba lekce - důraz na přídavná jména. Průběžné testy a 
zkoušení. (p. u. Kuncová) 

Dokončíme U3 a následně unitový test. Další lekce se věnuje dosud 
probírané gramatice, slovní zásoba - personality traits, phrasal verbs, jobs. 



 

 

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

  

 

  

                   
 
                    
 
 
                   Nj 

 
 

             
 
 

V průběhu menší test z gramatiky/slovní zásoby. (p.u. Farská) 

12. lekce; důsledné procvičování všech předložek se 3. pádem + osobní 
zájmeno ve 4. pádě + připomenutí sloves s odlučitelnou předponou; 
termín testu za lekci bude upřesněn (p. u. Terčová) 

12. lekce - vyjadřování cíle cesty, osobní zájmena ve 4. pádě. Kontrolní 
test - termín bude upřesněn. 13. lekce - předložky se 3. pádem, slovesa s 
odlučitelnou předponou (p.u. Ulvrová) 

 

 

Domácí úkoly  


