Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 9. A

Měsíc: listopad
Informace pro rodiče

 03. 11. od 9:00 do 9:45 3. setkání v kruhu s třídním kolektivem
 04. 11. od 8:00 do 13:00 národní testování SCIO zrušen TV
dívky
 05. 11. začátek kroužku od 7:00 „Příprava na přijímací zkoušky
z matematiky“
 05. 11. Den duchů
 11. 11. Třídní schůzky v 17:00 hodin
 17. 11. Státní svátek
 27. 11. Věncování (od 9 do 12 hodin ve školní jídelně)
 29. 11. Harmonizační den
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Spojovací výrazy mezi větnými členy
Souvětí souřadné a podřadné
Interpunkce v souvětí i větě jednoduché
Literatura: Český realismus (B. Němcová, K. H. Borovský, J.
Neruda)
Project 4 Unit 1: Revision
Unit 1 test
Fame and fortune: Movies
Present perfect and past simple
Dativ - Präpositionen mit Dativ – in, unter, hinter, auf
Wortschatz 3.3 – mein Tagesablauf
Wie spät ist es?
Slovesa s odlučitelnými předponami – aufstehen,……
Svět po 1. světové válce
Totalitní režimy
Kulturní globalizace
-etnika, filozofie náboženství, migrace, lidská práva

 Lineární rovnice
 Obvod a obsah kruhu
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FGr

 Peníze a neviditelné peníze (hotovostní a bezhotovostní
platební styk)

Př

 Úvod do geologie
 Země ve Vesmíru

F

 Elektromagnetická indukce
 Vznik střídavého proudu

CH

 Názvosloví kyselin - bezkyslíkaté, kyslíkaté
(hydrogenkyseliny, oxokyseliny, peroxokyseliny atd.)
 Průběžné psaní testů
Poznámky

 Na testování SCIO je potřeba si přinést sluchátka s konektorem „jack 3,5
mm“
 Na začátku listopadu budeme objednávat mikiny k závěru školní
docházky.
 Na Den duchů v pátek 5. listopadu mohou přijít děti do školy

v maskách bubáčků, peřináčů, duchů lesů, stromů, rybníků,
podzimu… Fantazii se meze nekladou. V 17 hodin se sejdeme
u školy a projdeme se v lampionovém průvodu, který
zakončíme soutěžemi . Od slečen uvítáme pomoc se
soutěžemi.
 Protože si většina žáků objednala cvičné přijímačové testy od Didaktisu
doporučované na třídních schůzkách, budeme s nimi pracovat v hodinách
českého jazyka (některé čtvrteční dvouhodinovky, bude vždy dopředu
hlášeno). Kdo si neobjednal, nevadí, budou mu zapůjčeny kopie.

