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

Měsíční plán 9. A
Informace

•
•

prosinec 2020

Výuka roku 2020 končí dne 22. 12. 2020
Výuka v roce 2021 začíná dnem 4. 1. 2021

Akce,
pomůcky

Čj

Mluvnice: skladba: významové poměry, druhy vedlejších vět, větné členy, pravopis. Nácvik
přijímačkových testů. Literatura: základní literární pojmy: aplikace na text. Sloh: funkční
styly: procvičování, čtení s porozuměním

M

V prosinci nás čeká poslední nová kapitola, která nám chybí – S, V válce. Dále již budeme
opakovat, procvičovat a psát a rozebírat 1x týdně přijímačkové testy.

Ch

Soli – názvosloví, příprava, využití. Zásadotvorné, kyselinotvorné a amfoterní oxidy.
Procvičování učiva o pH roztoků a neutralizaci.
Dokončit Vnitřní odpor zdroje, zapojování zdrojů, výkon El. Proudu, elektrická energie, jak
pracují el. Spotřebiče, výroba el. Energie.

F

Přsv

D

Nj

Aj

Pp

Opakování a prohloubení učiva z distanční výuky. Vznik minerálů, vlastnosti minerálů.
Průběžně testy.
30. léta 20. století v Evropě a u nás – politika nacistického Německa, holocaust (základní
charakteristika a projevy, systém koncentračních táborů), 30. léta v ČSR (stupňování
požadavků německé menšiny, mnichovská dohoda, druhá republika).
Ulvrová: Slovesa s odlučitelnými předponami, popis denního režimu.
Terčová: zhodnocení distanční výuky; 10. lekce – zájmy a orientace ve městě; pokračování
s nepravidelnými slovesy a slovesy s odlučitelnou předponou; rozkazovací způsob;
pravidelné testy na probírané učivo
Dokončení Unit dva – opakujeme časové předložky, budoucí časy, podmínkové věty (1.
podmínka). Test na IF v pátek 4.12. Unit 2 test v následujícím týdnu. Unit 3 - RISK – zvratná
zájmena, podmínková věta druhého typu. Slovní zásoba lekce – body art, warning signs
(viz pracovní sešit). V týdnu od 21.12. vánoční tématika – slovní zásoba, koledy, Vánoce v
anglicky mluvících zemích.
Tvorba kapitol anotace, úvod a cíl. Procvičení pravidel normo strany, vkládání obrázků.
Práce na absolventských pracích.
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