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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: říjen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• 11.10. od 16:00 rodičovská kavárna k nové informatice  

• 11. – 17.10. vzdělávací veletrh Educa (https://www.educaliberec.cz/) – doporučena 

individuální návštěva 

• 14.10. 13:00 – 14:30 Mapy kolem nás, program v Krajské vědecké knihovně 

• 27. – 29.10. podzimní prázdniny 

• 28.10. státní svátek 

• 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 skladby - větné členy (rozšíříme o přísudek slovesný složený, přívlastek těsný a 
volný), čárka ve větě jednoduché, VH a VV, graf souvětí a druhy vedlejších vět. Souvětí 
souřadné - významové poměry mezi hlavními větami.  Psaní čárky před spojkou a.  Průběžné 
opakování pravopisu - koncovky. Funkční styly a slohové postupy, útvary. Rozvoj psaní v 
oblasti praktického života - administrativní styl. Práce s texty významných autorů NO a 
přelomu 19. a 20. století. Čtenářská dílna. 

M Rozklady výrazů pomocí vzorců, využití v rovnicích. Geometrická místa bodů. 

AJ 

Všechny skupiny: V říjnu dokončíme první lekci - zopakujeme minulé časy, nepravidelná 
slovesa, předpřítomný čas a používání členů, rozšíříme si slovní zásobu. Naučíme se, jak řešit 
problémy s různým zařízením, dozvíme se něco o hudbě a historii (Hedvábná stezka). Stále 
budeme psát kontrolní testy na probranou látku.   

NJ 

Všechny skupiny: Slovní zásoba nakupování, slovesa s odlučitelnou předponou, jídlo, pití, 
modelové dialogy pro nakupování, tvorba nákupního seznamu, dialogy v restauraci. Časování 
nepravidelných sloves – essen, fernsehen, lesen, treffen, laufen, fahren. Průběžně testy – 
slovní zásoba, gramatické jevy; nácvik a prověřování ústního projevu. 

INF   Základy robotiky, základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení 

F 
Vodič a izolant elektrického proudu. Elektrický obvod a jeho součástky. Proud, napětí a 

elektrický odpor. Písemné opakování (zvuk, atom, zelektrování těles) 

https://www.educaliberec.cz/
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CH 
Procvičování učiva o kyselinách. Názvosloví hydroxidů, alkalické hydroxidy, hydroxid vápenatý 
a amoniak - vlastnosti a využití. Písemné opakování. 

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

D 
Zahajovací test – termín bude upřesněn v Edookitu. Předpoklady vzniku 1. světové války, 1. 

světová válka – základní mezníky, průběh, důsledky. Meziválečné období – základní 

charakteristika vybraných evropských zemí. 

Pp 
Představení projektové části předmětu, představení časové osy předmětu a časových cílů. 
Volba tématu, projektů a garantů. 

POZNÁMKY 

 

 


