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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: září 

INFORMACE PRO RODIČE 

1.9. testování PCR testy 
2.9. ukázky policejní práce 
3.9. Muzeum skla a bižuterie Jablonec n.N. 
6.9. testování PCR testy 
8.9. fotografování tříd 
9.9. soutěž „Už tam budem“ (vybraní žáci) 
14.9. třídní schůzky v 17:00 
17.9. program v IQ Landii (70,-Kč) 
21.9. rodičovská kavárna „Profesní příprava“ v 16:30 
 

UČIVO 

ČJ 

Úvodní informace, pravidla hodnocení, plán pololetí 
Mluvnice: skladba: větné členy a druhy vedlejších vět; velká písmena 
Literatura: literární pojmy (lyrika, epika, drama, próza, poezie) a jejich aplikace 
Sloh: vypravování a popis 
 

M Pravidla práce a hodnocení, rozdání sešitů. Revize látky z loňského ročníku. 
 

AJ 

Seznámení s navazující učebnicí Project 5. 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. 

Nj 

Opakování základních frází, gramatických struktur a slovní zásoby 8. ročníku. Slovní 
zásoba - moje záliby, jídlo a pití, nakupování, v restauraci. Na němčinu budeme 
potřebovat učebnici, sešit, pracovní sešit (1. a 2. díl), stírací tabulku (+ fix a hadřík), 
doporučuji příruční dvojjazyčný slovník. Pravidla pro hodnocení budou uvedena na 
deskách sešitu, hodnotíme procenty. 

Inf 

  Seznámení se s pravidly výuky v učebně informatiky 
   Seznámení se s novými pomůckami 
   Stručné opakování dosavadních vědomostí 
   Základy práce s daty 
  Základy robotiky 
  Základy programování v jazyce Python 3 
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Pp Seznámení s předmětem, představení projektové části předmětu, zavedení pravidel, 
představení časové osy předmětu a časových cílů. Volba tématu. 

D Seznámení s obsahem učiva. Kritéria hodnocení. Opakování učiva 8. ročníku. 

F 

Úvod do akustiky - vlnění, kmitavý pohyb, frekvence, perioda kmitavého pohybu. Zdroje 
zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, rychlost zvuku. 
Atom, ionty, zelektrování těles. Elektrické pole, vodič a izolant. Elektrostatická indukce a 
polarizace izolantu. 
 

Ch 

Opakování učiva 8. roč. - zásady bezpečnosti a první pomoci při hodinách chemie, 
názvosloví a práce s PSP. Dokončení učiva o kovech (jejich základní vlastnosti a využití). 
Názvosloví kyselin. Vlastnosti a využití nejdůležitějších kyselin (chlorovodíková, sírová, 
dusičná, uhličitá a fosforečná). 

Přsv 
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Regiony ČR. Průběžně testy. 

POZNÁMKY 

 

 


