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Měsíční plán 9.C Listopad 2022 

Informace • 4.11. Spaní ve škole (17:00 – 7:30) 

• 14.11. – 16.11. Projektové dny (volba povolání) 

• 17.11. Státní svátek 

• 18.11. Ředitelské volno 

• Listopad – triády dle rezervace 

• 1.12. Adventní trhy 
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• Slovní druhy skladba - souvětí - souřadné + podřadné, druhy vedlejších vět. 

• Cvičné cermat testy. 

• Žánry prózy. 

• Pravidelná pravopisná cvičení + čtvrtletní diktát + práce - termín bude upřesněn v Edookitu 
 

• Procvičování vzorových úloh k přijímacím zkouškám. 

• Funkce – základní pojmy, lineární, nepřímá a přímá úměrnost, kvadratické. 

• Čtvrtletní kontrolní práce. 
 

• Pařížská mírová konference, versailleská smlouva a její důsledky pro další vývoj v Německu. 

• Vznik Československa - postavení ve světě, hospodářský vývoj.  

• Světová hospodářská krize a její důsledky, nástup totalitních režimů.  

• Poválečný vývoj ve východní Evropě. 

 

• Nahlášení garantů.  

• Probírání prvního tématu odevzdávání, termín 8. 1. 

• Tvorba osnovy, cíle a anotace. 

 

• 10. lekce - moje záliby, slovesa s odlučitelnou předponou, nepravidelná slovesa, 
rozkazovací způsob. 

• Mein Hobby - slovesa s odlučitelnou předponou + nepravidelná slovesa; vytvoření denního 
plánu - mein Tag. 
  

• V listopadu se budeme věnovat budoucnosti a ambicím Zopakujeme budoucí časy a časové 
výrazy.  Dozvíme se, jak být úspěšní a  jak  si domluvit  termín schůzky a pak ho změnit. 
Přečteme si o vzdělání v USA, biologických hodinách a také Vánoční koledu od Charlese 
Dickense. Průběžně budeme psát kontrolní testy. 

 

• V listopadu budeme neustále procvičovat názvosloví (kyselin, solí). Budeme se věnovat 
nově řadě napětí kovů, elektrolýze, redoxním reakcím. Budeme psát dva testy, první bude 
zaměřen na názvosloví kyselin a solí a druhý bude z kovů (zástupci, redoxní reakce). 
Všechny testy je možné opravit, jedná se o náročnější kapitoly, primární je porozumění 
učivu. Během půlených hodin budeme vždy procvičovat a provádět pokusy, na "celých" 
hodinách budeme probírat nové učivo, je nutné sledovat úkoly a materiály v Google 
Classroom, bude to zahrnuto malou vahou do hodnocení.  
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• Veličiny elektrického obvodu a jejich měření - elektrický proud, napětí a elektrický odpor. 
Ohmův zákon. Výsledný odpor sériově a paralelně  zapojených rezistorů. Výpočty a 
praktické měření veličin v obvodu. 


