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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lliissttooppaadd  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 17. 11. Státní svátek – Den studentů za svobodu a demokracii 

 30. 11. Třídní schůzky (od 17.00) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Významové poměry mezi hlavními větami, větnými členy a větami vedlejšími; problematika velkých 

písmen. Poezie – balady-K.J. Erben; Téma-adresát-záměr; Pravidelná pravopisná cvičení; čtvrtletní diktát 

+ práce – termín bude upřesněn; možnost využívání dobrovolných úkolů. 

MM  Násobení a dělení lomených výrazů, rovnice a slovní úlohy. Čtvrtletní práce. 

AAJJ  
Machartová: Začneme unit 2 – nová slovní zásoba, bud.  časy, první typ podmínk. vět, časové výrazy 

Gotteltová:: V Unit 2 opakujeme minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný a budoucí čas. Trénujeme 

nepravidelná slovesa a slovíčka – viz pracovní sešit. 

PP  Skupiny minerálů – prvky, halogenidy. Průběžně testy. 

FF  
Výslední odpor rezistorů zapojených paralelně. Potenciometr.Reostat. Elektrická práce. Příkon. Výpočty 

a písemné přezkoušení. 

CChh  
Soli - názvosloví, příprava. Neutralizace. Využití neutralizace v praxi. Hydrogensoli. Kypřící prášek a vodní 

kámen. 

ZZ  Globalizace - test. Index lidského rozvoje, chudoba ve světě. Průběžně hlavní města. 

DD  
Vznik Československa, 20. léta. Základní charakteristika totalitních režimů v porovnání s demokracií. 

Vývoj ve východní Evropě v meziválečném období. 30. léta ve světě. Prezentace vybraných témat. 

Čtvrtletní kontrolní test (termín bude upřesněn), zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 

NNjj  

Ulvrová: 10. lekce – vyjádření cíle, předložkové vazby. Kontrolní test 10. lekce – termín bude upřesněn. 

11. lekce – části těla, vyjádření, co tě bolí, zdraví a nemoci. Osobní zájmena ve 3. pádě, užití spojky 

„deshalb“ ve větě. Zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 

Čížková: Závěrečný test z 10. lekce, termín bude upřesněn v průběhu měsíce; Slovní zásoba 11. lekce 

učebnice - moje tělo a zdravotní obtíže; gramatika: 3. a 4. pád osob. zájmen + minulý čas slovesa "být" 

PPpp  
Volba témat na celoroční projekt, volba garanta, volba projektu, rozbor jednotlivých kapitol – Anotace, 

Obsah. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


