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Měsíční plán:  IX. B                                     Září 2015 

Akce: 

 

    1. 9.       Zahájení školního roku 2015 – 16  

    3. - 5. 9. Harmonizační dny Oldřichov v Hájích 

  17. 9.       Třídní schůzky (17:00 – 18:00) 

  18. 9.       Zahájení práce školního parlamentu 

  28. 9.       Den české státnosti 
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Terčová: Opakování učiva 8. ročníku - vstupní diktát + písemná práce (termín bude upřesněn); 
Prázdninová literatura; Práce se slovní zásobou 
 
 
Pavelčáková : Seznámení  s  učebnicí Project 4. Opakování probraných časů a nepravidelných 
sloves. Poslechový test , test na čtení s porozuměním, test na nepravidelná slovesa. 
Unit 1 - People in our lives. Vedlejší věty, popis osoby, rozšiřování slovní zásoby, průběžné 
kontrolní testy. 
Machartová:    Seznámení se s učebnicí Project Plus – Introduction, Unit 1. Opakování učiva 
minulého ročníku. 
 
Ulvrová:  Pravidla hodnocení, opakování základních jevů 8. ročníku – zahajovací test (termín bude 
upřesněn). Jídlo a pití, sloveso „mögen“, množné číslo podstatných jmen, sloveso „essen“, 
„schlafen“. Na každou hodinu potřebujeme učebnici, pracovní sešit (v září ještě pracovní sešit 
8.ročníku) a sešit. 
Jakešová :  Slovní zásoba - nápoje, potraviny, číslovky, ceny. Gramatika - časování slovesa mögen, 
vykání Sie, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena mein, dein. Komunikace - říct 
co mám a nemám rád, zeptat se na cenu, omluvit se. 
 
Přibilová: Seznámení s obsahem učiva 9. ročníku a způsobem hodnocení. Rozdání sešitů a učebnic. 
Opakování učiva 8. ročníku. 
 
Ulvrová: Pravidla hodnocení, opakování základních jevů novověku – zahajovací test (termín bude 

upřesněn). 1. světová válka – příčiny, základní mezníky a osobnosti, důsledky pro další evropský 

vývoj. Vznik Československa. Versailleské mírové smlouvy a změny v uspořádání Evropy. 20. léta ve 

světě a u nás. Na každou hodinu potřebujeme učebnici a sešit. 

Bieliková: Úvod do elektřiny: atom, ionty, zelektrování  těles, elektrické pole, elektrostatická 

indukce, elektrický proud 

Bieliková: Opakování názvosloví dvouprvkových sloučenin, kyseliny - názvosloví, vlastnosti a  vy 
užití kyseliny chlorovodíkové, dusičné, sírové, uhličité a fosforečné. Hydroxidy - názvosloví, 
vlastnosti a využití alkalických hydroxidů. 
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Bartůšek: Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením);Opakování ČR (kraje 

ČR); průběžné texty. 

Bartůšek: Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením); Úvod do geologie 

(geologické vědy); Úvod do mineralogie; průběžně testy 

 

Pražák:  Úvod do předmětu, představení předmětu, ukázky a představení ročníkových 

absolventských prací. Volba tématu absolventské práce. 


