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Měsíční plán: IX. A

Informace







Leden 2019

8. 1. Preventivní program (Maják; 1. – 3. vyučovací hodina)
15. 1. Schůzka k přijímacímu řízení (od 17:30 hod)
30. 1. Předání vysvědčení
31. 1. Ředitelské volno
1. 2. Pololetní prázdniny

Učivo:





Problematika velkých písmen + procvičování.
Opakování literárních žánrů.
Přípravné cermat testy.
Pololetní diktát + práce (formou cermat testu).

M








Lomené výrazy.
Podobnost.
Rovnice, soustavy rovnic a řešení úloh.
Funkce.
Opakování úloh k přijímacím zkouškám.
Kontrolní práce.

D





Meziválečná kultura – žákovské prezentace.
Druhá světová válka v Evropě – časová přímka, dokumenty, historická mapa).
Opakovací test.



Unit 3 - Risks. Podmínkové věty druhého typu. Tvoření podstatných jmen ze sloves,
varování a rady. Průběžně testy na probranou látku a časy. (paní uč. Pavelčáková)
Unit 3- Risks-gramatika-podmínkové věty, podmiňovací způsob, vztažná zájmena, tvoření
přídavných jmen. Slovní zásoba- nebezpečné a rizikové situace a činnosti. (paní uč.
Gotteltová, Gabarová)

ČJ

AJ





NJ




12. lekce - osobní zájmena ve 4.pádě. Kontrolní test (termín bude upřesněn v Edookitu).
13. lekce: téma Cestování, užití předložek se 3. pádem (zu, nach), slovesa s odlučitelnou
předponou. Zhodnocení práce za 1. pololetí. (paní uč. Ulvrová)
Procvičování minulého času; orientace ve městě; plánek města; seznámení s 3. pádem;
jednou týdně testy na probírané učivo. (paní uč. Terčová)
Ve středu 9.1. nás čeká větší test z lekce 12. V lednu probereme 13. lekci - cestování.
Budeme se učit jednoduché fráze užitečné při cestování dopravními prostředky. (paní uč.
Sedlářová)
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LP - účinnost tepelných el. spotřebičů při ohřevu vody.
Magnetické účinky vodiče s proudem.
Cívka a její magnetické pole.
Pravidlo pravé ruky.
Galvanometr a elektromagnet.
Elektromagnetická indukce.
KP - elektrický obvod a Ohmův zákon.






Závěrečné opakování učiva o solích.
KP - soli.
Úvod do stechiometrie - zákon zachování hmotnosti, látkové množství a molární hmotnost.
Klasifikace chemických reakcí.





Vyhodnocení a oprava testu z normo strany.
Hodnocení prvního úkolu.
Citace textu.





Mezinárodní integrace.
Kulturní a přírodní dědictví - skupinová práce.
Průběžně testy (státy světa a hlavní města).





Skupiny minerálů - oxidy, uhličitany, sírany.
Průběžně testy.
Pololetní test na tabletech - termín bude upřesněn.
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