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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  kkvvěětteenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 Do 4. 5. odevzdávání 2. části absolventské práce 

 8. 5. Státní svátek (Den vítězství) 

 9. 5. Ředitelské volno 

 16. 5. Projektový den Praha (ČT, ČNB) – do 12. 5. donést 300 Kč!!! 

 Do 21. 5. odevzdávání 3. části absolventské práce 

 27. 5. – Odevzdání psané části absolventské práce 

 28. 5. – Odevzdání projektové části absolventské práce 

 2. 6. Focení žáků školy 

 4. 6. Obhajoby absolventských prácí žáků 9.B 
 5. 6. Školní jarmark 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Kontrolní diktát. Prověrka za 2. pololetí. Kontrolní slohová práce na daná témata. Práce 

s literárními texty (zejména současná literatura). Prezentace přečtených knih. 

MM  
Využití podobnosti (změna délky úsečky, výpočty ve slovních úlohách). Úvod ke 

goniometrickým funkcím. Průběžně testy. 

AAJJ  

Pavelčáková: Unit 7 - Future. Opakování budoucích časů a podmínkových vět a frázových 

sloves. Extensive reading. Kontrolní testy.   

Machartová: Unit 7 – Ideal places! Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné 

kontrolní testy. 

Gabarová: Unit 6 - Daily routine, time expressions, revision of tenses. 

NNJJ  

Jakešová: Einheit 6 - In der stadt, auf dem Lande. Rozhovor na ulici s turisty. 

Charakteristika místa, kde kdo žije. Předložky se 3. pádem, způsobové sloveso wollen, 

souvětí se spojkou deshalb.  

Ulvrová: Souhrnný test 5. lekce (termín bude upřesněn), cestování a dopravní 

prostředky, sloveso „wollen“, souvětí se spojkou „deshalb“ 

PP  Vnitřní geologické jevy (sopečná činnost). Vyvřelé horniny. Průběžně testy.  
 

FF  Radiace, optika – světlo, šíření světla, stín a polostín, zrcadla 
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CCHH  
Galvanické články. Závěrečné opakování elektrochemie  - KP, desetiminutovky. Úvod do 

organiky. Uhlovodíky, zdroje uhlovodíků, alkany, alkeny, alkyny 

ZZ  
Vybrané kapitoly ze zeměpisu. Celkový přehled, současná politická situace ve světě, 

hrozby přírodních katastrof. 

DD  

Československo ve 2. polovině 20. století (60. léta – doba uvolnění, vpád vojsk varšavské 

smlouvy; 70. léta - období normalizace; 80. léta – pád komunistického režimu). 

Prezentace vybraných témat. 

PPPP  Tvorba dalších částí absolventského projektu. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


