
  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán:  IX. B                                     Říjen 2015 

Akce: 

 

 28. 9.  –    2. 10. Jazykový pobyt žáků 9. roč., Rakousko, Lienz         

                 14. 10. Projektový den 2. stupně                          

 15. 10. – 18. 10. 4. Expedice – Severní a Západní Čechy 

                  28. 10. Státní svátek            

 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny 
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Terčová: Rozvíjející větné členy + grafické znázornění; Věty podle postoje mluvčího.  Výtah 
(výpisky) – slohový útvar (využití v praxi). Středověká literatura  (ku příležitosti státního svátku – sv. 
Václav v literatuře – ódy). 
 
Pavelčáková : Unit 1 - dokončení, kontrolní test 9. 10. Unit 2 - Lifestyles. Můj víkend.  Opakování  
přítomných časů. Neobvyklá domácí zvířata. Oblíbené a neoblíbené věci a činnosti. Sporty a místa, 
kde se provozují. Frázová slovesa. Poslechová cvičení, čtení s porozuměním. 
 
Machartová:   Unit 1 test, začínáme Unit 2_Lifestyles, modals, verb + ing form, sports and 
places_revision.  
 
Ulvrová:  Můj jídelníček - dokončení 1. dílu učebnice, test slovíčka 8. - 9. lekce (termín bude 
upřesněn). 10. lekce (pracujeme již se druhým dílem učebnice) - moje hobby. 
 
Jakešová:  Was isstu du gern?  
Slovní zásoba - jídlo, potraviny, průběh dne. Gramatika - časování slovesa essen, schlafen, osobní 
zájmena v 1. pádu, slovesa s odlučitelnou předponou, přivlastňovací zájmena, předložky von, bis.  
Komunikace - popsat svůj den, vyjádřit časové údaje, vyjádřit překvapení.  
 
 
Přibilová: Operace s lomenými výrazy a určování podmínek. Rovnice a soustavy rovnic. Opakování 
učiva - řešení testů k přijímacím zkouškám. 
 

Ulvrová: Důsledky 1. světové války pro další vývoj ve světě, versailleský mírový systém. Vznik 

Československa, vývoj ve 20. letech 20. století. Revoluce v Rusku, základní charakteristika 

komunistického totalitního režimu. Prezentace vybraných témat. 

Bieliková: Jednoduchý el. obvod  a jeho veličiny. Ohmův zákon, elektrický odpor. Výsledný odpor 

rezistorů zapojených sériově a paralelně. Písemné zkoušení. 

 
Bieliková:  Opakování uč. 8. roč. hydroxidy, názvosloví dvouprvkových sloučenin a kyselin. pH 
roztoků, indikátory. Neutralizace. LP - ověřování pH látek používaných v domácnosti pomocí výluhu 
z červeného zelí. Písemné zkoušení. 
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Bartůšek:  Vlastnosti minerálů; skupiny minerálů - prvky; průběžně testy 

 

Bartůšek:  Prezentace (kraje ČR); průběžně testy 

 

Pražák:  Volba tématu absolventské práce. Hodnocení výběru, rozbor kritérii práce a projektu. 


