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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. A MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

Harmonizační kurz u Máchova jezera (Doksy, kemp Dobrota) (3. 9. 8:00 – 5. 9. 15:15)  
Rodičovské schůzky 18. 9. v 17:30 – 18:30 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: Opakování tvarosloví, skladby, pravopisu; úvodní písemná opakovací práce, 
zahajovací diktát 
Sloh: Opakování základních slohových útvarů a funkčních stylů 
Literatura: Opakování základních literárních pojmů; četba ukázek 

M Opakování látky 8. ročníku - slovní úlohy, výrazy, konstrukční úlohy, tělesa. Zahajovací 

prověrka. 

AJ 

Opakování učiva osmé třídy. Test na nepravidelná slovesa 10. 9. 2014. Seznámení s pravidly 
hodnocení a učebnicí Project Plus. Unit 1 - Lidé v našich životech. Popis osoby -  opakování 

přídavných jmen. Vztažné věty. Průběžné testy. Kontrolní test za Unit 1 - 8. 10. 2014 (JP) 
 

Opakování látky osmého ročníku a slovní zásoby. Začínáme Project  Plus_ Introduction!. Děti 
čekají kromě nové látky i průběžné kontrolní testy. (PM) 

NJ 

Opakování základní slovní zásoby a gramatických jevů z učiva 8. ročníku, pravidla hodnocení. 
8. lekce 1. dílu Deutsch mit Max – státy Evropy, sloveso „möchte“, sloveso „fahren“. 
Zahajovací test (termín bude upřesněn) – opakovací test 8. lekce 1. dílu. Na každou hodinu 
potřebujeme učebnici, pracovní sešit, sešit, doporučuji pracovní sešit z 8. třídy. (MU) 

Ch 
Opakování názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů. Názvosloví kyselin, disociace kyselin, 

vlastnosti, příprava a využití kyseliny chlorovodíkové, sírové, dusičné, uhličité a fosforečné. 
Názvosloví hydroxidů. 

D Prameny, sdělovací prostředky ... Období mezi dvěma světovými válkami. Vítězové, poražení, 
mírové smlouvy. Společnost národů. Práce s historickou mapou, hist. dokumenty. 

Z Připomenutí vzdělávacího obsahu 8. ročníku (regionální geografie Evropy a ČR) 

PP Úvod do předmětu, seznámení s absolventskou prací, výběr tématu. 

Fy Úvod do elektřiny - stavba atomu, ionty, zelektrování těles, elektrické pole, elektrostatická 

indukce. Jednoduchý elektrický obvod. 

ČVS Harmonizační kurz, třídní samospráva, školní řád 

 POZNÁMKY

 

 


