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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 14. 10. – Projektový den (Jak věci fungují – volba povolání) 
 17. - 19. 10. – EDUCA (veletrh vzdělávání v Tipsport areně) 
 28. 10. – Státní svátek (Den vzniku samostatného státu) 

 29. a 30. 10. – Podzimní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Diktát. Prověrka za 1. čtvrtletí. Tvarosloví, skladba - opakování. Slohové styly. Prezentace přečtených 
knih, přednes uměleckého textu. 

MM  Lomené výrazy a jejich úpravy, operace s nimi. Související slovní úlohy. 

AAJJ  

Gabarová: Getting to know you-fráze, popis osob, věcí a míst, přídavná jména, text-Megan´s new image a 
práce s textem. Unit 1 test. 
Machartová, Pavelčáková: Dokončení Unit 1 - Kontrolní test. Unit 2 – Lifestyles. Opakování probrané 
gramatiky a slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy. 

NNJJ  

Jakešová: Einheit 1 – Bei uns, Popis domu a pokoje -  vyjádření přání -  jak by měl vypadat vysněný pokoj 
– čtení krátkých textů s porozuměním – popis činností, které děláme během roku 
Ulvrová: 1.lekce-můj domov a bydlení, předložky se 3. a 4. pádem a jejich použití ve větě. Miniprojekt – 
můj/náš ideální pokoj: potřebujeme staré letáky s nábytkem a jiným bytovým zařízením, nůžky, lepidlo, 
pastelky, fixy, igelit na zakrytí lavice. 

PP  Prvky (vlastnosti, zástupci), Halogenidy. Průběžně testy. 

FF  
Paralelní a sériové zapojení, Ohmův zákon, laboratorní úloha (bude hodnocena), Souhrnný test - el. 
obvody, Ohmův zákon, Paralelní a sériové zapojení (na konci měsíce) + desetiminutovky – Ohmův 
zákon (slovní úlohy). 

CCHH  Opakování – kyseliny; Názvosloví hydroxidů, vlastnosti, příprava a využití zákl. představitelů, pH roztoků 

ZZ  Prezentace – kraje ČR, Opakování – regiony světa 

DD  
Vznik Československa – zlatá 20. léta v Československu. Základní charakteristika totalitních režimů – 
komunismus, nacismus. Vývoj v Rusku a SSSR ve 20. a 30. letech 20. století, vývoj v Německu ve 30. 
letech 20. století. Práce s obrazovým materiálem, dějepisnými mapami, prezentace vybraných témat. 

PPPP  Rozdělení a rozbor středních škol. Výběr podle daných kritérii.  

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


