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MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 9. A

MĚSÍC: LEDEN
INFORMACE PRO RODIČE

9. 1. Setkání školního parlamentu
12. 1. Školní kolo olympiády v německém jazyce (13:00 – 14:00)
20. 1. Olympiáda v anglickém jazyce (14:00 – 14:30 jazyková učebna)
20. 1. Informace k PZ pro rodiče žáků 9. Tříd (17:30 – 19:00)
22. 1. Zápis do I. tříd pro školní rok 2015/2016 pro žáky ze spádové oblasti (14:00 – 17:00)
23. 1. Setkání školního parlamentu
26. 1. Pedagogická rada pro 1. Pololetí
28. 1. Zápis do I. tříd pro školní rok 2015/2016 pro žáky mimo spádovou oblast (14:00 – 17:00)
29. 1. Vydání výpisů vysvědčení za 1. Pololetí
30. 1. Jednodenní pololetní prázdniny
2. – 6. 2. Jarní prázdniny

UČIVO
ČJ

Mluvnice: Opakování pravopisu, skladba: opakování větných členů, čárka ve větě jednoduché
a v souvětí, nácvik SCIO testů, pololetní práce a diktát;
Sloh: Úvaha, výklad, proslov, funkční styly;
Literatura: Čtenářská kavárna, ukázky z čítanky, literární pojmy a funkční styly (procvičování).

M

Soustavy rovnic a jejich užití, slovní úlohy. Intervaly na číselné ose, soustava souřadnic.
Pololetní práce.

AJ

Chybí nám dopsat test z UNIT TEST 3, začínáme UNIT 4 Entertainment. Slovní zásoba 4. Lekce.
Question forms. Question tags. Media + entertainment. Kromě nové látky počítejte i s
průběžnými kontrolními testy. (PM)
Unit 4 - Entertainment. Opakování otázek v různých časech. Typy televizních programů.
Média. Frázová slovesa. Poslechová cvičení. Průběžné testy na slovní zásobu a gramatiku. (JP)

NJ

2. lekce – kontrolní test. 3. lekce – můj den, vyjádření povinností (sloveso „müssen“), jídlo a
pití. Zhodnocení práce za 1. pololetí. (MU)

Ch

Závěrečné opakování učiva o solích, KP - soli. Výpočty v chemii - látkové množství, molární
hmotnost, hmotnostní zlomek části sloučeniny ve sloučenině. KP - výpočty.

D

Rozbití Československa. Druhá republika. Opakovací test. Meziválečná kultura - žákovské
prezentace.

Z

Opakování po prázdninách: základní srovnání oblastí: Severní, Západní a Jižní Čechy.
Kontrolní práce: Orientace v Atlasu světa a Atlasu ČR – vyhledávání informací z tematických
map. Střední a Východní Čechy.

P

P – Skupiny minerálů (dusičnany, fosforečnan, sírany); průběžně testy. Pololetní test - termín
bude upřesněn.

PP

Prezentování a rétorika – typy projevů, haptika, gestika, posturologie, ukázky světových
řečníků – prezentace na známky.
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Fy
ČVS

Střídavý proud a napětí a jejich efektivní hodnoty, grafická závislost těchto veličin na čase sinusoida, perioda, frekvence. Transformátory. KP - cívka a její magnetické pole.

Osobnostní rozvoj, zvládání životních překážek.

POZNÁMKY

