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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. B MĚSÍC: LEDEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

25. 1. Pololetní pedagogická rada 
25. 1. Přijímačky nanečisto v rámci PD (konec výuky během 5. vyučovací hodiny) 
26. 1. – 27. 1. PD Den barev: dílny pro druháčky (konec výuku během 5. vyučovací hodiny) 
31. 1. Předání výpisu z vysvědčení: konec výuky po páté vyučovací hodině 
3. 2. Pololetní prázdniny 
6. 2. Preventivní program s PČR: Kyberprostor (3. vyučovací hodina) 
8. 2. Preventivní program s Majákem: Rizikové sexuální chování (3.–6. vyučovací hodina) 

UČIVO 

ČJ 
Mluvnice: dokončení nauky o skladbě: významové poměry, čárka ve větě jednoduché, slovotvorba, 
opakování pravopisu, nácvik přijímačkových testů, kontrolní diktát 
Sloh: čtení s porozuměním 
Literatura: práce s texty a literárními pojmy 

M Geometrie - rýsování a početní úlohy. Vybrané testové úlohy, trénink 
přijímacích testů. Pololetní práce. 

AJ 
V lednu dokončíme třetí lekci. Zopakujeme podmínkové věty  prvního a druhého typu a podmiňovací 
způsob. Přečteme si   o sopkách a  parašutismu, zopakujeme si také varování a rady. Průběžné budeme 
psát testy na probranou látku. (JP) 

NJ 
11. lekce - préteritum sloves "sein" a "haben". Kontrolní test 11. lekce. 12. lekce - orientace ve městě, 
popis cesty, dopravní prostředky. (MU) 
Lidské tělo a bolesti - dokončení + seznámení s minulým časem slovesa haben + sein (BT) 

Pp Příprava na test z normostrany, pravidla a uspořádání strany. Test 

PŘSV Mineralogie - žákovské prezentace. Globalizace. Průběžně testy. 

D 
Světová hospodářská krize a její důsledky, nástup fašismu a nacismu, nacistické Německo, holocaust. 
Československo ve 30. letech 20. století. Předpoklady vzniku 2. světové války. Pololetní test - termín 
bude upřesněn v Edookitu. (MU) 

INF  

CH Hydrogensoli a hydráty. Využití solí v praxi. Závěrečné opakování učiva o solích. Písemné opakování. 
Uzavírání pololetní klasifikace. 

FY 
Magnetické pole cívky s proudem - jeho intenzita, magnetické póly a indukční čáry, pravidlo pravé ruky. 
Využití magnetického pole cívky - elektromagnet, galvanometr. Elektromotor. Vyhodnocení seminární 
práce. Uzavírání pololetní klasifikace. 

POZNÁMKY 

 

 


