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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 14. 10. – Mapy kolem nás – akce v Krajské vědecké knihovně (8.00 – 10.30) 

• 14. 10. – Educa visit – Denso manufactoring (12.00 – 14.30) 

• 27. 10. a 29. 10. – Podzimní prázdniny 

• 28. 10. – Státní svátek 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

Opakování skladby - větné členy (rozšíříme o přísudek slovesný složený, přívlastek těsný a volný), čárka 

ve větě jednoduché, VH a VV, graf souvětí a druhy vedlejších vět. Souvětí souřadné - významové 

poměry mezi hlavními větami.  Psaní čárky před spojkou a.  Průběžné opakování pravopisu - koncovky. 

Rozvoj psaní v oblasti praktického života - administrativní styl. Práce s texty významných autorů NO a 

přelomu 19. a 20. století. Čtenářská dílna. 

MM  
Opakování učiva k přijímacím zkouškám ze vzorových testů a pracovních sešitů. Lomené výrazy úvod. 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli. Rovnice v úlohách. 

AAjj  

V říjnu dokončíme první lekci - zopakujeme minulé časy, nepravidelná slovesa, předpřítomný čas a 

používání členů, rozšíříme si slovní zásobu. Naučíme se , jak řešit problémy s různým zařízením , 

dozvíme se něco  o hudbě  a historii  ( Hedvábná stezka). Stále budeme psát kontrolní testy na 

probranou látku.   

NNjj  
Jídlo a pití - slovní zásoba, modelové rozhovory v obchodě a v restauraci; slovesa "mögen" a "essen". 

10. lekce - záliby, nepravidelná slovesa "fahren", "fernsehen", "laufen", "lesen" 

FF  
Vodič a izolant elektrického proudu. Elektrický obvod a jeho součástky. Proud, napětí a elektrický 

odpor. Písemné opakování (zvuk, atom, zelektrování těles) 

PPřřssvv  Mineralogie, petrologie – vznik a vlastnosti hornin a minerálů; Skupiny minerálů. Průběžně testy. 

DD  
Československo mezi 1. a 2. světovou válkou. Vznik Československa 28. října 1918 - práce s historickými 

dokumenty.   (OPAKOVACÍ TEST) 

CChh  
Procvičování učiva o kyselinách. Názvosloví hydroxidů, alkalické hydroxidy, hydroxid vápenatý a 

amoniak - vlastnosti a využití. Písemné opakování. 

PPpp  
Představení projektové části předmětu, představení časové osy předmětu a časových cílů. Volba 

tématu, projektů a garantů. 

IInnff  
Stručné opakování dosavadních vědomostí; Základy práce s daty; Základy robotiky; Základy 

programování v jazyce Python 3 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 
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• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

• Do 10. října se vybírá příspěvek 500 Kč na SRPDŠ (poslat na třídní účet) 

• Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

 


