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Měsíční plán 9. A leden 2023 

Informace  

Akce 

 3. 1.  – Nástup do školy po zimních prázdninách. 

 12. 1. – Schůzka rodičů k přijímacímu řízení na střední školy 2023 

 19. 1. – Preventivní program (toxikologie) – 1. a 2. vyučovací hodina 

 25. 1. – Pololetní pedagogická rada 

 25. 1. – 27. 1. – Projektové dny 2. stupně   

ČJ 

 Příprava na přijímací zkoušky – 1 za 14 dní test. Opakování pravopisu – vyhledávání chyb 

v textu, předpony s, z, vz, problematika velkých písmen. Obohacování slovní zásoby, 

význam slov. Opakování tvarosloví a skladby. Každý týden malé testy. Domněnky x fakta. 

Dělení literatury – druhy, žánry; práce s vybranými ukázkami (balada, epigram), čtení 

s porozuměním. Subjektivně zabarvený popis – vlastní tvorba. Pololetní písemná práce. 

M 
 V lednu a následujícím měsíci budeme opakovat jednotlivé okruhy k přijímacím zkouškám, 

vždy po zopakování si napíšeme malý test. Jednou týdně přijímačkové testy. 

Aj 

 V lednu dokončíme třetí lekci. Zopakujeme podmínkové věty  prvního a druhého typu a 

podmiňovací způsob. Přečteme si   o sopkách a  parašutismu, zopakujeme si také varování 

a rady. Průběžné budeme psát testy na probranou látku.  

NJ 

 Lektion 11 -  Mein Fuß tut weh! (tělo a zdraví), préteritum sloves haben a sein, spojka 

deshalb, osobní zájmena ve 3. pádu mir, dir.  (J. Jindrová) 

 11. lekce - préteritum sloves "sein" a "haben". Kontrolní test 11. lekce. 12. lekce - 

orientace ve městě, popis cesty, dopravní prostředky. (M. Ulvrová) 

 lidské tělo a bolesti - dokončení + seznámení s minulým časem slovesa haben + sein (B. 

Terčová) 

FY 

 Procvičování výpočtů na výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně. Reostat 

a potenciometr. Měrný elektrický odpor. Elektrická práce, příkon, výkon a účinnost 

spotřebiče. Zadání seminární práce - Spotřeba elektrické energie v domácnosti 

CH 

 Redoxní děje, práce s rovnicemi, využití v průmyslu. Laboratorní cvičení bude zaměřené na 

procvičování názvosloví, opakování vlastností kovů, galvanické pokovování, galvanický 

článek. 
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D 

 Světová hospodářská krize a její důsledky, nástup fašismu a nacismu, nacistické Německo, 

holocaust. Československo ve 30. letech 20. století. Předpoklady vzniku 2. světové války. 

Pololetní test - termín bude upřesněn v Edookitu. 

Přsv  Mineralogie – žákovské prezentace. Globalizace. Průběžné testy. 

INF  Základy robotiky. Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení.  

Pp 

 

 Příprava na test z normostrany, pravidla a uspořádání strany 


