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Měsíční plán: IX. A
Informace




Listopad 2018

31. 10. – 2. 11. Projektové dny
od 19. 11. Zahájení třídních schůzek formou TRIÁD

Učivo:

ČJ

M

D

AJ







Souřadné souvětí - poměry mezi větami.
Složitá souvětí - interpunkce v souvětí.
Prozaické literární žánry.
Čtvrtletní diktát a práce (termín bude upřesněn - test formou „cermat otázek“)
Souřadné x podřadné souvětí.







Lomené výrazy – podmínky, úpravy, operace.
Podobnost.
Rovnice, soustavy rovnic a řešení úloh.
Opakování úloh k přijímacím zkouškám.
Kontrolní práce.






Ruské revoluce, politické, hospodářské poměry v SSSR.
Zahraniční politika (opakovací test).
Fašismus v Itálii, nacismus v Německu.
Práce s historickými dokumenty, žákovské prezentace.



Unit 2 - The future - opakování budoucích časů. Slovní zásoba - povolání. Podmínkové věty.
Průběžné testy na probranou látku. (paní uč. Pavelčáková)
Unit 2 opakování vyjádření budoucího času a podmínkové věty. Průběžné testování slovní
zásoby a gramatiky. (paní uč. Gotteltová, Gabarová)




NJ

F







11. lekce - zdraví a lidské tělo, 3. pád osobních zájmen, préteritum "sein" a "haben".
Kontrolní test 11. lekce - termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. (paní uč.
Ulvrová)
Dokončení nácviku množného čísl. Slovesa s odlučovacími předponami a správný slovosled
ve větě. Využití 4. pádu ve vyjádření cesty a směru - kam jdu??. Pravidelné testy na slovní
zásobu 1x týdně. (paní uč. Terčová)

Jednoduchý elektrický obvod, schematické značky součástek v obvodu.
Elektrický proud a jeho měření, elektrické napětí a jeho měření.
Elektrický odpor, Ohmův zákon.
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CH





Názvosloví solí, příprava solí.
Hydrogensoli a jejich využití v praxi.
KP - kyseliny, hydroxidy a pH roztoků.

PP





Normo strana, tvorba stránky ve wordu podle platných pravidel ABS. prací.
Formátování textu.
Test.

Z




Kolonizace a její důsledky, mezinárodní integrace a spolupráce.
Průběžně testy (hlavní města).

PŘ




Skupiny minerálů - prvky (nekovy), halogenidy, sulfidy.
Průběžně testy.
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