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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. B MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

12. 9. Focení tříd 
13. 9. Informační rodičovské schůzky (17:00–18:00) 
14. 9. Volby do žákovského parlamentu 
19. 9. Výbor SRPDŠ (17:00–18:30) 
24. 9. Živá knihovna spolu s 9. A (IQ Landia) 
28. 9. Den české státnosti 

 UČIVO

ČJ 
Úvod do předmětu. Pravidla hodnocení, požadavky, plán práce.  
Úvodní písemná práce a dikát. Opakování pravopisu a tvarosloví (slovní druhy). Čtení s 
porozuměním. Základní literární pojmy. Vypravování. 

M Sešity a učebnice, pravidla hodnocení.  Slovní úlohy, rovnice a soustavy rovnic. Výrazy a jejich 
úpravy. Pythagorova věta, geometrické konstrukce. Mocniny a jejich vlastnosti. 

AJ 

Seznámení s učebnicí Project 5- Introduction, grammar-present simple, continuous, 
vocabulary-holidays, sports. (PG) 
Seznámení s učebnicí Project  Plus. Introduction - Present simle and continuous. Stative verbs. 
Sport - places and equipment.  Asking for clarification. Likes and dislikes.  
Unit 1 - Problems. Talking about past - past tenses revision - irregular vetbs. (JP) 
Seznámení se s učivem, s novou učebnicí a s požadavky spojenými s kritérii hodnocení. Úvodní 
kapitola, slovní zásoba. Opakování látky minulého ročníku, plynulý přechod přes téma 
prázdnin do učiva nového. Průběžná opakování a testy. (PB-M) 

NJ 
Seznámení s hodnocením; Konverzační cvičení k připomenutí učiva loňského roku; časování 
sloves, tvoření otázky a oznamovací věty; Pravidelné testy ke slovní zásobě a probíranému 
učivu. (BT) 

Pp Úvod do předmětu, pravidla hodnocení, ukázka absolventských prací z minulých let, výběr 
tématu a projektu na absolventskou práci.  

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

D  

Z Opakování znalostí o Evropě a České republice, práce s mapami. Globalizace a její dopady. 

CH 
Řád učebny, bezpečnost práce v laboratoři. Opakování učiva 8. ročníku - názvosloví, práce s 
PSP. Vlastnosti a využití některých kyselin. Názvosloví hydroxidů, vlastnosti a využití louhu a 
vápna v praxi. 

FY Řád učebny, bezpečnost práce při pokusech s elektřinou. Opakování učiva 8. ročníku - akustika 
( vlnění, vlnová délka, zvuk, hluk, tón, rychlost zvuku). Stavba atomu, elektron. 
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ČVS Harmonizační kurz, třídní samospráva, pravidla třídy, školní řád. (Ků) 

 POZNÁMKY

 

 


