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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: listopad 

INFORMACE PRO RODIČE 

17.11. státní svátek 
8.11. začátek triád (registrace na stránkách třídy 9.A) 
24.-26.11. projektové dny (25.11. dílna v Muzeu, 50,-Kč) 
 

UČIVO 

ČJ 
Mluvnice: větné členy (nově přístavek, přívlastek volný a těsný), vedlejší věty 
Sloh: procvičování funkčních stylů, slohové postupy, čtení s porozuměním 
Literatura: práce s testovými otázkami, práce s pojmy a jejich aplikace na texty 

M Výpočty na kruhu a kružnici. Slovní úlohy a použití rovnic. Práce s testovými úlohami. 

AJ 

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.  
 

Nj 

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. 
 

Inf 
  Základy práce s daty 
  Základy robotiky 
  Základy programování v jazyce Python 3 

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

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

F 
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). 
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Ch 
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. 

Přsv 
Neživá příroda - vlastnosti minerálů, skupiny minerálů. Průběžně testy. 

POZNÁMKY 

 

 


