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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• Testování všech žáků probíhá v prvních 14 dnech vždy v pondělí a ve čtvrtek, 

poté pouze v pondělí (pokud žák na testování chybí, musí si mě najít hned, jak 

přijde do školy, a otestuje se). 

• 18. 1.  Schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení na SŠ 

• 26. – 28. 1. Projektové dny (pokud situace dovolí) 

• 31. 1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 

• 4. 2. Pololetní prázdniny 

• Informace k přijímacímu řízení (bylo posláno emailem): 

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/specifikace-pozadavku-k-
jednotne-prijimaci-zkousce-ve-skolnim-roce-2021-20c22-n465729.htm  
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni  

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

Slovotvorba, slovní zásoba - rozvrstvení, spisovná, citově zabarvená, dobová; význam slova - 

mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, obrazná pojmenování, frazémy, termíny. Průběžné 

opakování skladby, pravopisu se zaměřením na čárky ve větách, zdvojené souhlásky n/nn. Pololetní 

písemná práce a diktát. Čtení s porozuměním, textová analýza - vybrané texty (romaneto, novela), 

práce s vlastní knihou; tvorba vlastních textů. 

MM  Opakování k přijímacím zkouškám. Řešení vzorových úloh. Lomené výrazy. Funkce. Konstrukční úlohy. 

AAjj  
V lednu dokončíme třetí lekci, zopakujeme podmiňovací způsob a podmínkové věty, naučíme se 

používat so a that. Zopakujeme si také dávání rad a varování. Přečteme si text o parašutistovi a o 

tektonických deskách. Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

NNjj  

Ulvrová: 10. lekce - dokončení, časování nepravidelných sloves, pravidla tvorby rozkazu a jeho použití v 

jednoduchých větách. Jednoduché vyjádření cíle. 11. lekce - téma "Lidské tělo a zdraví", slovní zásoba, 

jednoduché fráze pro popis zdravotních obtíží. Osobní zájmena ve 3. pádě. Pololetní test - termín a 

témata budou upřesněna v Edookitu. Pololetní zhodnocení práce. 

Terčová: Rozkazovací způsob - opakování + 11.lekce - části těla, vyjádření bolesti, vedlejší věty se 

spojkou "deshalb"; pravidelné testy na slovní zásobu a probírané učivo 

FF  
Magnetické pole cívky s proudem. Elektromagnet, galvanometr, elektromotor. Elektromagnetická 

indukce - úvod. LP - ověřování mag. pole cívky s proudem, sestavování modelu elektromotoru. Písemné 

opakování  - Ohmův zákon, Výsledný odpor rezistorů zapojených v obvodu, elektrická práce. 

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/specifikace-pozadavku-k-jednotne-prijimaci-zkousce-ve-skolnim-roce-2021-20c22-n465729.htm
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/specifikace-pozadavku-k-jednotne-prijimaci-zkousce-ve-skolnim-roce-2021-20c22-n465729.htm
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni
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PPřřssvv  Významné světové politické organizace; Vyspělost států. Průběžně testy. 

DD  
Rozbití Československa - zakončeno testem. Kultura a věda v meziválečném období - skupinová práce. 

Žákovské prezentace. Počátek 2. světové války. 

CChh  
Soli - pokračování (příprava, hydrogensoli, hydráty, využití solí v praxi). LP - srážecí reakce (analýza 

iontů), důkaz uhličitanů, příprava hydrogenuhličitanu vápenatého. Písemné opakování - pH roztoků, 

neutralizace, soli, názvosloví. 

PPpp  
Hodnocení prvního odevzdávání psané práce a důkazů o projektové části. Tvorba kapitoly úvod, 

tvorba citace tištěného a internetového zdroje. 

IInnff  
Základy robotiky; Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení; Cvičení v jazyce Scratch, 

logika, smyčky, komunikace; Vlastní návrhy algoritmů; Testy. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

• Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

 


