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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  zzáářříí  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 7. 9. Exkurze – Škoda Mladá Boleslav (9.00 – 17.00) 

 8. 9. Bezpečí pro všechny – Petr Šolc 

 Od 11. 9. Zahájení kroužků na škole 

 13. 9. Focení tříd 

 14. 9. Třídní schůzky (od 17.00)  

 15. 9. Volby do školního parlamentu 

 26. 9. Rodičovská kavárna na téma Profesní příprava (17.00) 

 28. 9. Den české státnosti (státní svátek) 

 29. 9. Ředitelské volno 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Seznámení s pravidly hodnocení; opakování učiva 8. ročníku – větné členy + druhy vedlejších 

vět; pravidelná pravopisná cvičení; Seznámení s výukou v bloku – literatura + sloh; Zahajovací 

práce + diktát – termín bude upřesněn; Každý bude mít knihu určenou pro dílny čtení – kniha 

příběhová – nutné!!  

MM  
Sešity, učebnice, pravidla. Procvičování zlomků, mocnin a vzorců. Lomené výrazy. Zahajovací 

prověrka. 

AAJJ  
Gabarová: V 9. ročníku pokračujeme sadou Project 5, všichni žáci budou mít novou učebnici. 

Pavelčáková: Učebnice Project 5, Opakování látky minulého ročníku, téma prázdniny, uvedení 

nové látky a slovní zásoby 1. lekce. 

NNjj  

Ulvrová: Na hodiny němčiny budeme potřebovat učebnici, pracovní sešit, školní sešit, slovníček, 

stírací tabulku + fix + hadřík (nebo papírové kapesníky), doporučuji dvojjazyčný německo-český 

slovník a pracovní sešit z 8. třídy. Pravidla hodnocení budou uvedena na deskách školního 

sešitu. Opakování základní slovní zásoby, větných modelů, gramatiky z 8. ročníku, zahajovací 

test (termín bude upřesněn). 10. lekce – koníčky, lidské tělo a zdraví, nepravidelná slovesa 

v přítomném čase. 

Čížková: Seznámení žáků se systémem práce a jejího hodnocení; komplexní revize slovní zásoby 

a gramatiky z předchozího ročníku - zahajovací revizní test v půlce září - termín bude upřesněn. 

Do konce září uzavření prvního dílu učebnice Beste Freunde, do konce září žáci obdrží 2. díl 

pracovního sešitu; gramatika: nepravidelná slovesa, odlučitelné předpony; slovní zásoba: Můj 
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den + jídlo a pití - příprava jídla a objednání v restauraci. 

PP  
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Geologie a geologické vědy. Vznik a vlastnosti 

minerálů a hornin. Průběžně testy. 

FF  

Úvod do elektřiny - elektrostatika (elektrický náboj, zelektrované těleso, elektrické pole, 

indukce). Elektrický obvod - schématické  značky běžných součástek, zakreslení schémat 

jednoduchého a rozvětveného elektrického obvodu. Elektrický proud - označení, jednotky, 

měření intenzity. 

CChh  

Opakování názvosloví a obecných pojmů z 8. roč. Klasifikace chemických reakcí. Vlastnosti a 

využití kyselin - chlorovodíkové, sírové, dusičné, uhličité a fosforečné. Názvosloví hydroxidů. 

Písemné přezkoušení. 

PPpp  Úvod do předmětu, vysvětlení smyslu a cíle, ukázka prací z loňských ročníků, volba témat. 

ZZ  Sešity, učebnice. Orientace na mapě světa, znalosti o světadílech. 

DD  

Na hodiny dějepisu budeme potřebovat učebnici, školní sešit, stírací tabulku + fix + hadřík (nebo 

papírové kapesníky). Pravidla hodnocení budou uvedena na deskách školního sešitu. 

Opakování základních pojmů od pravěku do novověku, zahajovací test (termín bude upřesněn). 

První světová válka – příčiny, významné události a osobnosti, důsledky. Versailleský mírový 

systém. Vznik Československa. Orientace v dějepisné mapě. 

ČČvvss  Pravidla třídy. Volba povolání. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 Během měsíce října se bude vybírat příspěvek na SRPDŠ (500 Kč). 

 


