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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. B MĚSÍC: LISTOPAD 

INFORMACE PRO RODIČE 

16. 11. Pedagogická rada za 1. Čtvrtletí 
19.–23. 11. a 26.–30. 11. termín Triád: setkání žák, rodič, učitel (termíny a jejich rozpis k doplnění zašlu e-
mailem) 
6. 12. Adventní trhy na ZŠ Lesní (15:00 – 18:00) 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: opakování pravopisu; skladba: významové poměry mězi větami hlavními, opakování 
druhů vedlejších vět; složitá souvětí; čtvrtletní písemná práce z pravopisu a diktát  
Sloh: opakování funkčních stylů 
Literatura: dílny čtení, čtení s porozuměním, literární pojmy, třídění textů dle literárních druhů 
a formy, příprava na přijímací zkoušky 

M Lomené výrazy – úpravy, násobení a dělení. Skupinová práce na výrazy. Slovní úlohy. Průběžně 
testy, čtvrtletní práce. 

AJ 

Seznámení s učebnicí Project 5- Introduction, grammar-present simple, continuous, 
vocabulary-holidays, sports. (PG) 
Unit 2 - The future - opakování budoucích časů. Slovní zásoba - povolání. Podmínkové věty. 
Průběžné testy na probranou látku. (JP) 
V Unit 2 opakujeme opakujeme a upevňujeme vyjádření budoucího času a 
podmínkové věty. Průběžné testování slovní zásoby a gramatiky. (SG) 

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) 
11. lekce - zdraví a lidské tělo, 3. pád osobních zájmen, préteritum "sein" a "haben". Kontrolní 
test 11. lekce - termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. (MU) 

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

Př P - Skupiny minerálů - prvky (nekovy), halogenidy, sulfidy. Průběžně testy. 

D 
Základní charakteristika demokratických a totalitních států, vývoj ve světě po 1. světové válce, 
krach na newyorské burze, nástup komunismu a nacismu.Kontrolní test 1. čtvrtletí - termín 
bude upřesněn v Edookitu, látka z celého čtvrtletí.Prezentace vybraných témat. 

Z Kolonizace a její důsledky, mezinárodní integrace a spolupráce. Průběžně testy (hlavní města). 

CH Názvosloví solí, příprava solí. Hydrogensoli a jejich využití v praxi. KP - kyseliny, hydroxidy a pH 
roztoků. 

FY 11. lekce - zdraví a lidské tělo, 3. pád osobních zájmen, préteritum "sein" a "haben". Kontrolní 
test 11. lekce - termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 



 

 

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

  

 

 

ČVS Kooperativní  hry, třídnické záležitosti, příprava na Triády 

 POZNÁMKY

 

 


