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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 17. 10. Projektový den (Život u našich zahraničních sousedů – Žitava) 

 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny 

 29. – 31. 10. Výjezd školního parlamentu 

 2. 11. Projektový den (Jak věci fungují? – úřad práce) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Skladba – souvětí souřadné, spojky souřadící + poměry mezi větami; pravidelná pravopisná cvičení (shoda podmětu 

s přísudkem, koncovky podstatných jmen); čtenářské dílny – základní dělení literatury (opakování) + návaznost na 

loňskou látku – romantismus a jeho projevy v literatuře (K. J. Erben – balady) a vlastní četbě; Vlastní kniha na 

každý blok literatury a slohu!! Zahajovací diktát – 2.10.; zahajovací práce – 5.10. 

MM  lomené výrazy - podmínky, úpravy, počítání s lomenými výrazy. Související slovní úlohy. Průběžně testy. 

AAJJ  

Machartová: Unit 1 vocabulary, irregular verbs, present simple revision, past simple revision, present perfect, 

future tenses,průběžné testy a opakování. 

Gotteltová:: V Unit 1 opakujeme minulý čas prostý, průběhový a předpřítomný čas. Trénujeme nepravidelná 

slovesa a slovíčka – viz pracovní sešit. 

PP  Vznik, vlastnosti minerálů. Skupiny minerálů – prvky. Průběžně testy. 

FF  
Elektrický proud, elektrické napětí. Zdroje stejnosměrného elektrického napětí. Elektrický obvod. Ohmův zákon. 

Elektrický odpor. 

CChh  
Alkalické hydroxidy, hydroxid vápenatý, amonný - vlastnosti, využití. pH roztoků, neutralizace. LP - výroba 

hašeného vápna, pH roztoků pomocí výluhu červeného zelí. 

ZZ  Kraje ČR – prezentace. Globalizace. Průběžně testy. 

DD  
Komunismus v Sovětském svazu. Fašismus v Itálii, nacismus v Německu. Práce s historickou mapou, historickými 

pojmy, dokumenty. Žákovské prezentace. 

NNjj  

Ulvrová: 10. lekce – časování nepravidelných sloves v přítomném čase, slovesa s odlučitelnými předponami a jejich 

užití ve větě. Předložkové vazby s vyjádřením cíle. 

Čížková: Slovní zásoba - Můj jídelníček + Kam mohu jít ve městě? = seznámení s místními předložkami se 4. pádem; 

Gramatika: časování nepravidelných sloves (se změnou v kmenové samohlásce) + tvoření rozkazovacího způsobu. 

Příprava a realizace projektového dne v Žitavě 17.10. 

PPpp  Volba témat na celoroční projekt, volba garanta, volba projektu 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


