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Měsíční plán: IX. A

Informace








Duben 2019

10. 4. Den otevřených dveří
12. 4., 15. 4. Přijímací zkoušky na střední školy
18. 4. Velikonoční prázdniny
26. 4. Tour de lázně (Galerie Liberec)
30. 4. Projektový den Praha
2. 5. Charitativní akce pro Světlušku

Učivo:





Dokončení přípravy na přijímací zkoušky.
Souhrnné jazykové rozbory.
Přímá a nepřímá řeč.
Čtvrtletní práce a diktát.

M





Řešení úloh k přijímacím zkouškám.
Operace s lomenými výrazy, složitější úlohy.
Čtvrtletní kontrolní práce.

D




Československo za druhé světové války - dokončení (opakovací test).
Osvobozování území ČSR - práce s historickými dokumenty.



Unit 5- Byuing and selling, travelling, grammar-pasive voice-trpný rod. Průběžné opakování
gramatiky- slovesné časy.
Unit 5 - Buying and selling. Opakování trpného rodu. Modální slovesa v trpném rodu.
Cestování- jízdenky a jízdní řády. Četba - Prodej století. Peníze. Průběžné testy na
probranou látku.

ČJ

AJ

NJ





Budeme pokračovat Unit 5, v průběhu menší testík z gramatiky či slovní zásoby.
1. grammar - trpný rod 2. speaking – Shopping 3. vocabulary – cestování 4. writing - My
holiday



Oblékání – vazba – líbí se mi. Předložky se 3.a4.padem-an,auf,in. Pravidelné testy na
probírané učivo.
14. lekce - dokončení+ kontrolní test, 15. lekce - základní pravidla tvoření perfekta,
přídavná jména - vlastnosti lidí. Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí.
Dokončíme 15. lekci, budeme opakovat minulý čas složený - Perfektum a seznámíme se s
minulým časem nazvaným Preteritum. Přečteme si o zajímavých místech a památkách v
Berlíně.




F






Polovodiče typu P a N.
Polovodičová dioda a její zapojení do el. obvodu.
Termistor, LED dioda, fotorezistor.
Elektromagnetické záření.
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KP - střídavý proud, transformátory.








Redoxní reakce a jejich vyčíslování.
Beketovova řada kovů.
Výroba kovů, výroba železa.
Elektrolýza a její praktické využití.
KP - výpočty.
LP - výroba kovů, elektrolýza vodného roztoku jodidu draselného.




Prezentování žáků na libovolné téma a hodnocení kvality přednesu, videotrénink, probírání
nastávajících úkolů z profesní přípravy, další termín 7. 5. 2019.
Pozor, v tento termín bude muset žák odevzdat již 75% psané práce, tak i projektu...

Z



Urbanizace, rozdíly mezi typy sídel.

PŘ





Geologické děje - skupinová práce.
Petrologie - druhy hornin.
Průběžně testy.

CH

PP
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