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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. A MĚSÍC: LISTOPAD 

INFORMACE PRO RODIČE 

7. 11. Prezentace SUŠ o hodině ČVS 
12. 11. Čtvrtletní pedagogická rada 
17. 11. Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii 
28. 11. Projektový den: Život u našich zahraničních sousedů 
 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: opakování pravopisu, opakování učiva skladby 
Sloh: Úvaha, funkční styly 
Literatura: vybrané žákovské tituly, referáty, četba ukázek z čítanky 

M Lomené výrazy - dělení, sčítání a odčítání. Průběžně testy. Procvičování slovních úloh, 
konstrukčních úloh a rovnic 

AJ 

Unit 3 - Strange but true. Opakování minulých časů, předpřítomného času a nepravidelných 
sloves. Spojování vět do souvětí. Řešení problémů, omlouvání se, žádosti. Průběžné testy. 
Kontrolní test za unit 3 - na konci listopadu (JP)  
Opakování látky druhé lekce a slovní zásoby. UNIT TEST 2, začínáme Project Plus_UNIT 
3_Strange but true!. Děti čeká opakování Units 1,2 v Review sekci, nově se budou učit 
vyjádření minulosti s „past simple a continuous a opakování present perfect“. Kromě nové 
látky je čekají i průběžné kontrolní testy (PM) 

NJ 
1. lekce – časování sloves s odlučitelnou předponou a jejich užití ve větě. Souhrnný test 1. 
lekce (termín bude upřesněn). 2. lekce – můj den, vyjádření povinností slovesem „müssen“ 
(MU) 

Ch Neutralizace. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Příprava solí. Hydrogensoli. LP - filtrací 
stanovit koncentraci octa, příprava hydrogenuhličitanu vápenatého, důkaz vody v hydrátech 

D Nacismus, Hitlerovo Německo.  Opakovací test. Československo mezi dvěma světovými 
válkami. Žákovské prezentace 

Z 

ÚSTECKÝ KRAJ: hospodářský úpadek, míra nezaměstnanosti, sociální problémy regionu 
KARLOVARSKÝ KRAJ: vliv lázeňství na rozvoji kraje, pozitiva a negativa dopadů cestovního 
ruchu.  
Kontrolní testy po každé hodině, kontrola kvality záznamů a poznámek 

P Skupiny minerálů (halogenidy, sulfidy, oxidy); průběžně testy 

PP Prezentování středních škol, určení typů, rozbor jednotlivých škol 

Fy 
Reostat. Potenciometr. Měrný elektrický odpor. Elektrická práce, výkon, příkon. Elektroměr. 
Zadání seminární práce - Spotřeba elektrické energie v domácnosti. LP - sestavování el. 
obvodu s reostatem a potenciometrem, praktické měření spotřeby el. energie u konkrétních 
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spotřebičů 

ČVS Sebepoznání: klady a zápory mé povahy, hodnotový žebříček, zájmy, dovednosti… 

 POZNÁMKY

 

 


