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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 17. 1. Schůzka s rodiči k přijímacím zkouškám (17.30 – 19.00) 

 26. 1. Pololetní pedagogická rada 

 31. 1. Předávání vysvědčení za 1. pololetí 

 2. 2. Pololetní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Problematika velkých písmen-pravidla + procvičování; funkční styly; Středa 3. 1. – třídní kolo v recitaci; 

pololetní diktát + kontrolní práce; seznamování se scio testy; pravidelná pravopisná cvičení. 

MM  Slovní úlohy řešené rovnicemi a soustavami rovnic. Funkce - grafy, druhy. Pololetní práce. 

AAJJ  

Machartová: Dokončujeme Unit 3, Unit test 3, začneme Unit 4-Can I ask? – typy otázek - opakování, gerund, 

odlučitelná frázová slovesa, slovní zásoba, nepravidelná slovesa, průběžná opakování a testy. 

Gotteltová: V Unit 3 se budeme učit druhou podmínkovou větu, vyjadřovat názory, rady.  Více budeme 

trénovat nepravidelná slovesa a gramatické časy. 

PP  Skupiny minerálů – Oxidy. Průběžně testy. Pololetní test (středa 24. 1.) 

FF  
Využití stejnosměrného proudu v praxi - elektromotor, galvanometr. Elektromagnetická indukce - střídavý 

proud a napětí. Termín odevzdání seminárky - 19. 1. 2018. 

CChh  
Hydrogensoli a hydráty. Využití solí v praxi. Závěrečný kontrolní test ze solí. Úvod do výpočtů - látkové 

množství a molární hmotnost. 

ZZ  Osídlení a migrace. Hlavní města států světa. Průběžně testy. 

DD  
Druhá světová válka, její důsledky. Opakovací test. Historické dokumenty - čtení s porozuměním. Autentické 

záběry, ukázky z filmů s válečnou tematikou. 

NNjj  

Ulvrová: Orientace ve městě, dopravní prostředky, předložky se 3. pádem, osobní zájmena ve 4. pádu. 

Kontrolní test 12. lekce (termín bude upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Čížková: Pádový systém německého jazyka, systém předložek a jejich aplikace; 11. lekce učebnice – minulý 

čas slovesa „haben“ a „sein“, skloňování osobních zájmen; slovní zásoba: vypravování jednoduché příhody + 

části těla, zdravotní obtíže, pokyny k první pomoci.  

PPpp  
Normo strana – pravidla vytváření psané části, formátování textu v programu Word, práce na absolventské 

psané části. Citace textu z internetu a z tištěného dokumentu. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


