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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  pprroossiinneecc  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 5. 12. Adventní výjezd Wroclaw 

 7. 12. Adventní trhy na ZŠ Lesní (15.00 – 18.00) 

 18. 12. Projektový den – Den barev 

 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Interpunkce v složitém souvětí a větě jednoduché – vsuvka, oslovení, neúplné věty; 

problematika velkých písmen; Práce s funkčními styly-rozpoznávání, zařazování slohových 

útvarů do funkčních stylů; pravidelná souhrnná pravopisná cvičení; jazykové rozbory; Dílnu 

před Vánocemi uspořádáme třídní kolo v recitaci.     

MM  Slovní úlohy řešené rovnicemi, průběžně testy. Dobrovolný domácí úkol. 

AAJJ  

Machartová: Dokončujeme UNIT 2, Unit test (poslech, čtení, gramatika 2. lekce). Začneme U3 – 

Risks; second conditional, would, reflexive pronouns, varování, rady, bezpečnost. 

Dále aktivity s vánoční tématikou, průběžná opakování a testy.  

Gotteltová: Dokončíme Unit 2, dále se učíme druhou podmínkovou větu, upozorňujeme na 

nebezpečí  a dáváme rady. Konverzační téma: co bys dělal, kdyby… 

PP  Skupiny minerálů – Halogenidy, Sulfidy. Průběžně testy. 

FF  

Elektrická práce, příkon, spotřeba elektrické energie. Magnetické pole vodiče s proudem. Cívka. 

LP - zapojování reostatu a potenciometru do obvodu. Spotřeba elektrické energie při ohřevu 

vody různými elektrospotřebiči. Magnetické pole cívky s proudem. Zadání seminární práce: 

Spotřeba elektrické energie v domácnosti. Termín odevzdání - do 12. 1. 2018. 

CChh  
Klasifikace chemických reakci. Exo a endotermické reakce. Procvičování názvosloví solí. 

Zásadotvorné a kyselinotvorné oxidy. Vánoční pokusy se suchým ledem. LP - příprava solí. 

ZZ  Vznik nerovnosti ve světě. Hlavní města států světa. Průběžně testy. 

DD  
Kultura a věda mezi válkami. Druhá republika (opakovací test). Válka v Evropě. Práce 

s historickými dokumenty. Žákovské prezentace. 

NNjj  

Ulvrová: 11. lekce – jednoduché vypravování s užitím préterita sloves „haben“, „sein“, pravidla 

použití spojky „deshalb“. Kontrolní test 11. lekce (termín bude upřesněn). Vánoce v německy 

mluvících zemích. 
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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. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


