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Měsíční plán: IX. A

Informace






Květen 2019

5. – 6. Ředitelské volno
15. 5. „Bezpečnost na internetu“ (od organizace Maják)
20. 5. „Řekl bych ti nějakej vtip“ (představení v Naivním divadle)
30. 4. Jarmark

Učivo:
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Souhrnné jazykové rozbory
Zaměření na čtenářství - dílny čtení k zadaným tématům
Motivační dopis
Pravidelná pravopisná cvičení





Lomené výrazy – podmínky, úpravy, operace.
Jehlan, kužel, koule.
Goniometrické funkce.









Marshallův plán.
První, druhá berlínská krize.
Válka v Koreji.
Suezská krize. Karibská krize (skupinová práce). Využití metody I.N.S.E.R.T.
Opakovací test.
Práce s historickými dokumenty, zvukovým záznamem.
Květnové dny....výročí.



Kontrolní test za unit 5. Unit 6 - Protest. Přímá a nepřímá řeč. Say and tell. Nepřímé otázky.
Slovní zásoba - politika, vláda. Průběžně testy.



Test za lekci - termín bude upřesněn; nová lekce - seznámení s minulým časem Perfektum + seznam nepravidelných sloves; testy na probírané učivo. (B. Terčová)
Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, jejich užití v jednoduchých větách.
Přídavná jména + stupňování. (M. Ulvrová)
16. Lekce - Budeme popisovat dům nebo byt, kde bydlíme. Rozšíříme slovní zásobu
každodenních aktivit. Budeme také hovořit o domácích mazlíčcích. Naučíme se vyjádřit čas
- hodiny v němčině. (I. Sedlářová)




F

CH





Mikrovlny a jejich využití v praxi.
Úvod do jaderné fyziky.
Světlo jako elektromagnetické záření - zdroj světla, stín, optické prostředí, fáze Měsíce.





Galvanické články.
Využití elektrolýzy v praxi.
Závěrečné opakování učiva z elektrochemie.
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KP - elektrochemie.
Procvičování názvosloví a výpočtů.
Úvod do organiky.
Fosilní paliva.
Klasifikace uhlovodíků.
LP - galvanické články, elektrolýza, pokovování.



Prezentování žáků na libovolné téma a hodnocení kvality přednesu. Kontrola kvality
abs. prací. 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…




Hospodářství u nás a jeho vývoj, struktura.
Průběžně hlavní města.





Petrologie - druhy hornin.
Geologická mapa ČR.
Průběžně testy.
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