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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: říjen 

INFORMACE PRO RODIČE 

1.10. beseda s pracovnicí z Úřadu práce 
14.10. Mapy kolem nás – akce KVLK 
22.10. soutěž „Už tam budem?“ na ČT Déčko 
27.-29.10. podzimní prázdniny 

UČIVO 

ČJ 

Mluvnice: skladba: větné členy a druhy vedlejších vět, typové úlohy z přijímačkových 
testů 
Sloh: funkční styly 
Literatura: aplikace pojmů: lyrika, epika, drama, próza, poezie, čtení s porozuměním. 
 

M Rozklady výrazů pomocí vzorců, využití v rovnicích. Geometrická místa bodů. 
 

AJ 

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.   
 

Nj 

8.+9. lekce - jídlo, pití, ovoce + zelenina; slovesa s odlučitelnou předponou + seznámení s 
nepravidelnými slovesy;tvorba  nákupního seznamu; ceny potravin - umět se zeptat na 
cenu; jednoduché rozhovory. 
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" 

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

Pp Představení projektové části předmětu, představení časové osy předmětu a časových 
cílů. Volba tématu, projektů a garantů. 

D Československo mezi 1. a 2. světovou válkou. Vznik Československa 28. října 1918 - práce 
s historickými dokumenty.   (OPAKOVACÍ TEST) 

F Vodič a izolant elektrického proudu. Elektrický obvod a jeho součástky. Proud, napětí a 
elektrický odpor. Písemné opakování (zvuk, atom, zelektrování těles) 
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Ch 
Procvičování učiva o kyselinách. Názvosloví hydroxidů, alkalické hydroxidy, hydroxid 
vápenatý a amoniak - vlastnosti a využití. Písemné opakování. 

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

POZNÁMKY 

 

 


