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Měsíční plán 9. A březen 2023 

Informace  

Akce 

 23. 3. – Miniveletrh – Burza knih na ZŠ Lesní 

 29. 3. – Den otevřených dveří 

 31. 3. – Projektový blok pro prvňáčky – Velikonoce 

 31. 3. – No backpack day 

ČJ 

 Příprava na přijímací zkoušky – 1 za 14 dní test. Opakování pravopisu – vyhledávání chyb 

v textu, problematika velkých písmen. Obohacování slovní zásoby, význam slov. Opakování 

tvarosloví a skladby. Každý týden malé testy. Domněnky x fakta. Přísloví, rčení. Rozvrstvení 

slovní zásoby. Dělení literatury – druhy, žánry; práce s vybranými ukázkami (epigram), 

čtení s porozuměním. Subjektivně zabarvený popis – vlastní tvorba. 

M 

 V březnu budeme stále opakovat jednotlivé okruhy k přijímacím zkouškám, vždy po 

zopakování si napíšeme malý test. Jednou týdně přijímačkové testy + následný rozbor na 

půlených hodinách. Děti dostanou cíleně zaměřené příklady k jednotlivým tématům z 

přijímacích zkoušek za posledních 6 let. 

Aj 

 Unit 4- tvoření otázek a odpovědí v časech- přítomném, minulém, předpřítomném a 

budoucím. Slovní zásoba- média, zaměstnání, přídavná jména popisující charakter, frázová 

slovesa. 

NJ 

 Předložky se 3. pádem - užití v praktických větách; příslovce intenzity; 3. + 4. pád osobních 

zájmen (J. Jindrová) 

 13. lekce - předložky se 3. pádem, vyjádření cíle cesty, časové údaje, přivlastňovací 

zájmena, situace na nádraží. (M. Ulvrová) 

 Předložky se 3. pádem - užití v praktických větách; příslovce intenzity; 3. + 4. pád osobních 

zájmen (B. Terčová) 

FY 

 Sestavení transformátoru a výpočet transformačního poměru.Závěrečné opakování učiva o 

střídavém proudu a napětí. Vedení proudu v kapalinách a v plynech. Polovodiče - úvod, 

termistor, polovodič typu P a N, dioda. Písemné opakování. 

CH 
 Opakování vlastností kyselin, zásad, solí. Chemické reakce, práce s rovnicemi, jejich 

klasifikace a využití.  



 

 

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

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

D 

 Život v Protektorátu Čechy a Morava, významné události - studentské protesty, 

heydrichiáda, atentát na Heydricha a jeho důsledky, protinacistický odboj. 2. světová válka 

- příčiny, významné události, důsledky. 

Přsv  Vyspělost států světa. Chudoba. Průběžně testy. 

INF  Základy robotiky. Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení.  

Pp 

 Hodnocení druhého odevzdávání, termín 26. 2., práce na normostraně, počátek citací v 

abs. práci.  


