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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  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  
Mluvnice: poměry mezi významově souřadnými větami; větné členy a vedlejší věty. Pravopis. 

Literatura: literární druhy a žánry; dílny čtení 

Sloh: funkční styly a slohové postupy, adresát a záměr textu 

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

AAJJ  

Pavelčáková: 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.  

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

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

PP  Skupiny minerálů – Sulfidy, Oxidy. 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  Sociální rozdíly ve světě, jejich příčiny a dopady. Státy světa a jejich hlavní města - testy. 

DD  

Základní rysy totalitních režimů ve srovnání s demokratickými. Vývoj ve východní Evropě po 1. 

sv. válce – nástup a charakteristika komunistického režimu. Vývoj ve 30. letech 20. století ve 

světě a v Evropě – světová hospodářská krize a její důsledky, nástup a charakteristika fašismu a 

nacistického režimu. Prezentace vybraných témat. 

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 
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mluvících zemích. 

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.  

 


