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Měsíční plán 9. A únor 2023 

Informace  

Akce 

 31. 1. – Předání pololetního vysvědčení 

 3. 2. – Pololetní prázdniny 

 6. 2. – Preventivní program PČR – kyberprostor (2. vyučovací hodina) 

 9. 2. – Preventivní program Maják – rizikové sexuální chování (2. a 3. vyučovací hodina) 

 16. 2. – Recitační soutěž 

 20. 2. – 26. 2. – Jarní prázdniny 

ČJ 

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

v textu, 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. 

M 

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

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

možnost oprav po domluvě. 

Aj 

 V únoru dokončíme třetí lekci na téma problems, kde jsme se věnovali podmínkové větě 2. 

typu. Budeme stále ještě procvičovat zvratná zájmena, jejich formu a použití. Slovní zásobu 

na téma problems budeme procvičovat na dávání rad a různých upozornění. V druhé 

polovině měsíce nás čeká unitový test. Ve čtvrté lekci si připomeneme slovní zásobu na 

téma povolání - v této souvislosti si také zopakujeme přídavná jména k popisu vlastností a 

vzhledu. Budeme procvičovat tvoření otázek v různých časech.  

NJ 

 Předložky se 3. pádem - užití v praktických větách; příslovce intenzity; 3. + 4. pád osobních 

zájmen (J. Jindrová) 

 12. lekce - 4. pád osobních zájmen, slovesa s odlučitelnou předponou, situace při cestování 

- nákup jízdenky, dopravní hlášení, jízdní řády apod.  (M. Ulvrová) 

 Předložky se 3. pádem - užití v praktických větách; příslovce intenzity; 3. + 4. pád osobních 

zájmen (B. Terčová) 
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FY 

 Elektromagnetická indukce. Střídavý proud a střídavé napětí. Frekvence, amplituda a 

efektivní hodnota střídavého proudu. Transformátor a transformační poměr. Elektrárny. 

Písemné opakování. 

CH 
 Soli - příprava, vznik, názvosloví. Práce s rovnicemi, průběžné opakování učiva prvního 

pololetí. 

D 
 30. léta v Československu, ohrožení nacismem, mnichovská dohoda a její důsledky. 

Protektorát Čechy a Morava. 

Přsv  Globalizace; Vyspělost států světa. Průběžně testy. 

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

Pp 

 

 Příprava na druhé odevzdávání termínu 26. 2. Dále práce na normostraně.  


