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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 8. 1.  Den otevřených dveří (10.00 – 15.00) 

 17. 1. Zápis do 1. tříd (14.00 – 17.00; pro žáky ze spádové oblasti) 

 23. 1. Zápis do 1. tříd (14.00 – 17.00; pro žáky mimo spádové oblasti) 

 23. 1. Schůzka s rodiči žáků 9. tříd k přijímacímu řízení (17.30 – 18.30) 

 27. 1. Pololetní pedagogická rada (uzavření klasifikace) 

 30. 1. Předání vysvědčení za 1. pololetí (3. vyučovací hodina) 

 31. 1. Pololetní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Prověrka za 1. pololetí. Skladba - poměry mezi souřadně spojenými větnými členy a vedlejšími větami (opakování). 

Vsuvka, věta neúplná. Prezentace přečtených knih. 

MM  
Slovní úlohy na soustavy rovnic, úlohy o pohybu. Pololetní práce 10.1. Vyjádření neznámé ze vzorce. Opakování 

konstrukcí a geometrických míst. 

AAJJ  

Pavelčáková: Zábava a volný čas. Opakování časů  v otázkách. Mluvní cvičení - Neobvyklý  (případně normální) 

příběh. Průběžné kontrolní testy. 

Machartová: Dokončení Unit 4 - Kontrolní test. Revision 2! Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné 

kontrolní testy. 

NNJJ  
Jakešová: Einheit 3 – Lebensmittel – potraviny, Im Supermarkt, Im Geschäft. Kuchyně německy mluvících zemí. 

Projekt – wir kochen – vaření.  

Ulvrová: 3. lekce - můj všední den, sloveso "müssen", "essen", můj jídelníček. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

PP  Skupiny minerálů – uhličitany, sírany, fosforečnany, dusičnany. Průběžně testy. Pololetní test – viz domluva. 
 

FF  Generátory el. proudu, střídavé napětí, transformátory, usměrnění el. proudu. 23. 1. souhrnná pís. práce 

CCHH  Hydrogensoli a hydráty - názvosloví, nejdůl. zástupci. Uhličitany a tvrdost vody. Vlastnosti a využití některých solí. 

ZZ  Vyspělost států, mezinárodní organizace. Průběžně testy.  

DD  
Důsledky 2. světové války - poválečný vývoj v Evropě, v Československu. Prezentace vybraných témat. Pololetní test 

(termín bude upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

PPPP  Rétorika – sledování světových řečníků, vytváření evaluační pomůcky. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


