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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: listopad 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• 1. – 5. 11. návštěva pedagogů ze zahraničních škol v rámci projektu Erasmus 

• 8. – 24.11. triády – schůzka žák – rodič – TU, 15 min. dle objednávkového 
harmonogramu. Rezervace termínu na stránce třídy zde: 
https://www.zslesni.cz/tridy/ixc/ 

• 12.11. čtvrtletní pedagogická rada 

• v případě zájmu o studium na střední škole s přijímací talentovou zkouškou je nutné 
do 12.11. kontaktovat výchovnou poradkyni pí. Přibilovou (podání přihlášky) 

• 17.11. státní svátek 

• 24. – 26. 11. projektové dny – téma Etika a etiketa, v rámci PD workshop 
organizovaný společností Post Bellum (60 Kč/žák, bude uhrazeno z třídního fondu) a 
návštěva SŠ gastronomie a služeb 

• 2.11. adventní trhy (pokud bude možné je zrealizovat) 

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

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

• třídní účet    2901806529/2010 

 

UČIVO 

ČJ 

Opakování větných členů - předmět, příslovečné určení, doplněk. Čárka ve větě jednoduché, 
souvětí. Souvětí podřadné - určování vedlejších vět. Souvětí souřadné - významové poměry 
mezi hlavními větami. Rozvoj psaní v oblasti praktického života (žádost, objednávka apod.). 
Práce s texty (novinové články) - čtení s porozuměním. Čtvrtletní písemná práce a diktát. 
Cvičný test typu Cermat. 

M Výpočty na kruhu a kružnici. Slovní úlohy a použití rovnic. Práce s testovými úlohami. 

AJ 

Všechny skupiny: V prvním listopadovém týdnu napíšeme kontrolní gramatický test za první 
lekci. Ve druhé lekci budeme opakovat povolání, budoucí čas, podmínkové věty, data a časové 
údaje. Vyzkoušíme si také domlouvání si schůzek a případné měnění termínu a zdůvodňování.  
Přečteme si zkrácenou verzi Dickensovy povídky Vánoční koleda. Průběžně budeme psát 
kontrolní testy na probranou látku. 

NJ 

Všechny skupiny: Dokončení lekce a celé první učebnice - harmonogram dne + slovesa s 
odlučitelnou předponou; seznámení s novou učebnicí - úvod do 10. lekce, nepravidelná 
slovesa (fahren lesen, fernsehen, laufen, treffen); pravidelné testíky na probírané učivo a 
slovní zásobu 
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F 
Elektrický obvod a jeho veličiny. Ohmův zákon. Výsledný odpor rezistorů zapojených sériově  

a paralelně. Výpočty. LP - praktické sestavování elektrického obvodu a měření jeho veličin 

(proud, napětí, odpor). 

CH 
pH roztoků a neutralizace. Úvod do učiva o solích - názvosloví a příprava (1.část). LP - 
ověřování pH látek používaných v domácnosti, titrací ověřit složení konzumního octa. 
Písemné opakování - kyseliny, názvosloví sloučenin. 

PŘSV Neživá příroda - vlastnosti minerálů, skupiny minerálů. Průběžně testy 

D 
Meziválečné období – základní charakteristika vybraných evropských zemí. Vznik 

Československa, vývoj ve 20. letech 20. století. Světová hospodářská krize a její důsledky. 

Základní charakteristika totalitních režimů. 

Pp 
Volba tématu, projektů a garantů. Tvorba začátku psané práce. Tvorba úvodní a koncové 
strany. Práce na psané práci. Opakování informatiky v programu word 

POZNÁMKY 

 

 


