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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: leden 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• 18. 1. od 17:00 schůzka pro rodiče k přijímacím zkouškám 

• 21.1. pololetní pedagogická rada 

• 26.-28.1. projektové dny (bude-li možné je realizovat) 

• 31.1. slavnostní předání výpisu pololetního vysvědčení 

• 4.2. jednodenní pololetní prázdniny 
 

• sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

• prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

• třídní účet    2901806529/2010 

• 3.-17.1. pravidelné antigenní testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek), od 17.1. 1x týdně 

(pondělí) 

 

 

UČIVO 

ČJ 

Slovotvorba, slovní zásoba - rozvrstvení, spisovná, citově zabarvená, dobová; význam slova - 
mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, obrazná pojmenování, frazémy, termíny. 
Průběžné opakování skladby, pravopisu se zaměřením na čárky ve větách, zdvojené souhlásky 
n/nn. Pololetní písemná práce a diktát. Čtení s porozuměním, textová analýza - vybrané texty 
(romaneto, novela), práce s vlastní knihou; tvorba vlastních textů. 

M Podmínky lomených výrazů, výpočty v geometrii. Pololetní práce. 

AJ 

Všechny skupiny: V lednu dokončíme třetí lekci, zopakujeme podmiňovací způsob a 
podmínkové věty, naučíme se používat so a that. Zopakujeme si také dávání rad a varování. 
Přečteme si text o parašutistovi a o tektonických deskách.  
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

NJ 

Všechny skupiny: Nepravidelná slovesa; rozkazovací způsob v jednotném i množném čísle; 
kam jdu - 4. pád s užitím předložky in; Dokončení 10. lekce, 11. lekce – téma „Lidské tělo a 
zdraví“, základní fráze pro popis zdravotních obtíží. Souhrnný pololetní test – termín bude 
upřesněn. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

F 
Magnetické pole cívky s proudem. Elektromagnet, galvanometr, elektromotor. 

Elektromagnetická indukce - úvod. LP - ověřování mag. pole cívky s proudem, sestavování 
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modelu elektromotoru Písemné opakování  - Ohmův zákon, Výsledný odpor rezistorů 

zapojených v obvodu, elektrická práce 

CH 
Soli - pokračování (příprava, hydrogensoli, hydráty, využití solí v praxi). LP - srážecí reakce 
(analýza iontů), důkaz uhličitanů, příprava hydrogenuhličitanu vápenatého. Písemné 
opakování - pH roztoků, neutralizace, soli, názvosloví 

PŘSV Globalizace; Vyspělost států. Průběžně testy. 

D 
Základní charakteristika totalitních režimů – komunismus, nacismus. 30. léta ve světě a 

v Československu, předpoklady vzniku 2. světové války. Souhrnný pololetní test – termín bude 

upřesněn. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Pp 
Hodnocení prvního odevzdávání psané práce a důkazů o projektové části. Tvorba kapitoly 
úvod, tvorba citace tištěného a internetového zdroje. 

Inf 
Základy robotiky; Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení; Cvičení v jazyce 
Scratch, logika, smyčky, komunikace; Vlastní návrhy algoritmů; Testy 

POZNÁMKY 

 

 


