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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lliissttooppaadd  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 12. 11. Pedagogická rada 

• od 15. 11. Třídní schůzky formou tzv. triád (tř. učitel – žák – rodič), 15 minut, 

objednávat se můžete na webu třídy (https://www.zslesni.cz/tridy/ixb-326/)  

• 17. 11. – Státní svátek 

• 24. – 26. 11. Projektové dny na téma etika a etiketa 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

Opakování větných členů - předmět, příslovečné určení, doplněk. Čárka ve větě jednoduché, souvětí. 
Souvětí podřadné - určování vedlejších vět. Souvětí souřadné - významové poměry mezi hlavními 
větami. Rozvoj psaní v oblasti praktického života (žádost, objednávka apod.). Práce s texty (novinové 
články) - čtení s porozuměním. Čtvrtletní písemná práce a diktát. Cvičný test typu Cermat. 

MM  
Opakování a procvičování vzorových úloh k přijímacím zkouškám. Lomené výrazy. Rovnice s neznámou 
ve jmenovateli. Konstrukční úlohy. 

AAjj  

V prvním listopadovém týdnu napíšeme kontrolní gramatický test za první lekci.  
Ve druhé lekci budeme opakovat povolání, budoucí čas, podmínkové věty, data a časové údaje. 
Vyzkoušíme si také domlouvání si schůzek a případné měnění termínu a zdůvodňování.  
Přečteme si zkrácenou verzi  Dickensovy povídky Vánoční koleda. 
Průběžně budeme psát kontrolní testy na probranou látku.  

NNjj  

Ulvrová: Shrnutí tématu - jídlo, pití, nakupování - test (termín bude upřesněn). Již budeme pracovat s 2. 
dílem učebnice + PS Beste Freunde 10. lekce. Téma záliby, nepravidelná slovesa (fahren, fernsehen, 
lesen, treffen) a jejich použití v přítomném čase. Zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 
Terčová: Dokončení lekce a celé první učebnice - harmonogram dne + slovesa s odlučitelnou 
předponou; seznámení s novou učebnicí - úvod do 10.lekce; pravidelné testíky na probírané učivo a 
slovní zásobu 

FF  
Elektrický obvod a jeho veličiny. Ohmův zákon. Výsledný odpor rezistorů zapojených sériově  a 
paralelně. Výpočty. LP - praktické sestavování elektrického obvodu a měření jeho veličin (proud, napětí, 
odpor). 

PPřřssvv  Mineralogie - vlastnosti hornin a minerálů; Skupiny minerálů.  Průběžně testy. 

DD  
Světová hospodářská krize. Totalitní režimy. Komunismus. (OPAKOVACÍ TEST) 
Den boje za svobodu a demokracii. 

CChh  
pH roztoků a neutralizace. Úvod do učiva o solích - názvosloví a příprava( 1.část). LP - ověřování pH 
látek používaných v domácnosti, titrací ověřit složeni konzumního octa. Písemné opakování - kyseliny, 
názvosloví sloučenin. 

PPpp  
Volba tématu, projektů a garantů. Tvorba začátku psané práce. Tvorba úvodní a koncové strany. Práce 
na psané práci. Opakování informatiky v programu word. 

https://www.zslesni.cz/tridy/ixb-326/
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IInnff  
Základy robotiky; Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení; Cvičení v jazyce Scratch, 
logika, smyčky, komunikace; Testy. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

• Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

 


