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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: Leden 

INFORMACE PRO RODIČE 

Termíny testování covid: vždy pondělí a čtvrtek ráno, od 17.1. jen pondělí 
18.1. 17:00 schůzka pro rodiče k přijímacím zkouškám 
Důležité informace: 
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/specifikace-pozadavku-k-jednotne-prijimaci-
zkousce-ve-skolnim-roce-2021-20c22-n465729.htm 
 
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni 

UČIVO 

ČJ 

Mluvnice: vedlejší věty a větné členy: procvičování; významové poměry; typové otázky z 
přijm. testů 
Sloh: čtení s porozuměním, slovní zásoba 
Literatura: čtení s porozuměním, práce s pojmy 

M Podmínky lomených výrazů, výpočty v geometrii. Pololetní práce. 
 

AJ 

 V lednu dokončíme třetí lekci, zopakujeme podmiňovací způsob a podmínkové věty, 
naučíme se používat so a that. Zopakujeme si také dávání rad a varování. Přečteme si 
text o parašutistovi a o tektonických deskách.  
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
 

Nj 

10. lekce - dokončení, časování nepravidelných sloves, pravidla tvorby rozkazu a jeho 
použití v jednoduchých větách. Jednoduché vyjádření cíle. 
11. lekce - téma "Lidské tělo a zdraví", slovní zásoba, jednoduché fráze pro popis 
zdravotních obtíží. Osobní zájmena ve 3. pádě. Pololetní test - termín a témata budou 
upřesněna v Edookitu. Pololetní zhodnocení práce. 

Inf 

Základy robotiky 
Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení 
Cvičení v jazyce Scratch, logika, smyčky, komunikace 
Vlastní návrhy algoritmů 
Testy 

Pp Hodnocení prvního odevzdávání psané práce a důkazů o projektové části. Tvorba 
kapitoly úvod, tvorba citace tištěného a internetového zdroje. 

D Rozbití Československa - zakončeno testem. Kultura a věda v meziválečném období - 
skupinová práce. Žákovské prezentace. Počátek 2. světové války. 

F Magnetické pole cívky s proudem. Elektromagnet, galvanometr, elektromotor. 
Elektromagnetická indukce - úvod. LP - ověřování mag. pole cívky s proudem, 
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sestavování modelu elektromotoru Písemné opakování  - Ohmův zákon, Výsledný odpor 
rezistorů zapojených v obvodu, elektrická práce. 

Ch 
Soli - pokračování (příprava, hydrogensoli, hydráty, využití solí v praxi). LP - srážecí reakce 
(analýza iontů), důkaz uhličitanů, příprava hydrogenuhličitanu vápenatého. Písemné 
opakování - pH roztoků, neutralizace, soli, názvosloví. 

Přsv 
Globalizace; Vyspělost států. Průběžně testy. 

POZNÁMKY 

 

 


