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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. A MĚSÍC: ŘÍJEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

8. 10. Zasedání výboru SRPDŠ 17:00 – 18:00 
10. 10. Školní parlament 
20. – 22. 10. Harmonizační pobyt školního parlamentu 
23. 10. Projektový den: Jak věci fungují 
24. 10. Zasedání školního parlamentu 
27. – 29. 10. Podzimní prázdniny a státní svátek 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: Čárka ve větě jednoduché a v souvětí, přístavek, opakování skladby, pravopis 
Sloh: Výklad, rozlišování funkčních stylů, ukázky funkčních stylů  
Literatura: Referáty, četba na doporučení spolužáky, práce s ukázkami z čítanky 

M Rozklad na součin. Lomené výrazy - podmínky, úpravy. Rovnice s neznámou ve kmenovateli. 
Průběžně testy 

AJ 

Opakování látky první lekce a slovní zásoby. UNIT  TEST 1, začínáme Project Plus UNIT 2 
Lifestyles!. Děti čeká opakování Unit 1 a kromě nové látky i průběžné kontrolní testy (PM)  
Unit 2 - Lifestyles. Opakování přítomných časů. Unusual pets. Likes and dislikes. Sports and 
equipment 
Průběžné kontrolní testy.  Kontrolní test za Unit 2  - 5. 11. (JP) 

NJ Zahajovací test – vychází z 8. lekce 1. dílu učebnice. 1. lekce – bydlení, popis pokoje, předložky 
se 3. a 4. pádem (MU) 

Ch 
Názvosloví hydroxidů, vlastnosti, příprava a využití alkalických hydroxidů, vápna a hydroxidu 
amonného. PH roztoků, kyselost a zásaditost roztoků, LP - výroba vápna (simulace vápenky), 
LP - kyselost a zásaditost látek používaných v domácnosti 

D Totalitní režimy. Žákovské prezentace. Opakovací test. Práce s historickými dokumenty 

Z 
orientace na mapě ČR – test 
Region Západní Čechy: Plzeňský a Karlovarský kraj 
zadání prezentací zajímavých lokalit ČR 

P Vlastnosti minerálů; Skupiny minerálů (prvky – kovy a nekovy); průběžně testy 

PP Volba tématu absolventské práce, pravidla, termíny 

Fy Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně, LP - praktické 
ověřování OZ, měření proudu a napětí v elektrickém obvodu 

ČVS Konformita, zvládání agrese 
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