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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 9. B MĚSÍC: ŘÍJEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

29.–30. 10. Podzimní prázdniny 
31. 10.–2. 11. Projektové dny: úřad práce, přijímačky nanečisto 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: opakování pravopisu, přípravné úkoly na přijímací zkoušky, vstupní diktát a test 
Literatura: dílny čtení, literární pojmy 
Sloh: čtení s porozuměním 

M Úpravy výrazů, počítání s mocninami. Římské číslice. Úměrnosti – úvod k funkcím. Průběžně 
testy, práce s testovými úlohami. 

AJ 

Seznámení s učebnicí Project 5- Introduction, grammar-present simple, continuous, 
vocabulary-holidays, sports. (PG) 
Dokončení unit 1 - opakování časů, popis fyzických a charakterových vlastností lidí. Problémy s 
věcmi a jejich řešení. Čtení - Be careful what you wish for. Průběžné testy - kontrolní test za 
unit koncem října. (JP) 
V unit 1 opakujeme základní gramatické časy /přítomný, minulý, předpřítomný/, v unit 2 je 
opakování budoucího času. Průběžně se testují slovíčka a slovní spojení. (PB-M) 
V unit 1 opakujeme základní gramatické časy /přítomný, minulý, předpřítomný/, v unit 2 je 
opakování budoucího času. Průběžně se testují slovíčka a slovní spojení. (SG) 

NJ 

10. lekce - koníčky, nepravidelná slovesa lesen, fernsehen, fahren, laufen, treffen - časování v 
přítomném čase, rozkazovací způsob. (MU) 
Dokončení tématu jídlo a pití; práce s nepravidelnými slovesy; rozkazovací způsob - rada x 
rozkaz; pravidelné testy 1x týdně  (BT) 

Pp Ukázka absolventských prací z minulých let, výběr tématu a projektu na absolventskou práci. 
Nahlášení projektu a témat. 

Př Vlastnosti minerálů a hornin. Rozdělení minerálů. Skupiny minerálů - prvky. Průběžně testy.  

D 1. světová válka - základní mezníky, průběh, významná bojiště, důsledky, uspořádání Evropy 
po 1. sv. válce. Práce s videoukázkami a textem. Prezentace vybraných témat. 

Z Globalizace – skupinová práce, test. Dělení zemí podle vyspělosti – práce s textem. 

CH 
Názvosloví hydroxidů, vlastnosti a využití nejběžnějších hydroxidů. pH roztoků, praktické 
ověřování kyselosti a zásaditosti látek používaných v domácnosti. Neutralizace a její využití v 
běžném životě. 

FY KP - akustika. Zelektrování těles, ionty. Elektrostatická indukce. Polarizace izolantu.Praktické 
ověřování elektrostatických jevů. 

ČVS Příprava na přijímačky ČJ (Ků) 
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