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Měsíční plán: IX. A                                                               Listopad 2019 

Informace 

 5.11. – Projektové bloky – finanční gramotnost (akce ve škole) 
 15.11. – pátek – slušné oblečení – část dne věnovaná výročí revoluce 

1989 - 17.11. -  Státní svátek – neděle 
 Termíny triád – 2. polovina listopadu – podrobný rozpis zašlu emailem 

(sdílená tabulka) a zapíšete se do vhodného termínu a času – téma triád 
– výběr školy + přijímací zkoušky 

 28.11. – Adventní trhy – od 15h. 
 Prosím o částku 460,- na vzdělávací výjezd do Drážďan – 16.12. + kdo 

nedal ještě peníze za fotky (každé dítě ví, kolik má zaplatit) – děkuji! 
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Významové poměry mezi větami a větnými členy – spojky souřadicí; 
interpunkce v souvětí; opakování všech literárních žánrů umělecké 
literatury + úvod do slohových postupů; 1. Cermat test – základní úroveň 
– bude bráno jako čtvrtletní práce – termín bude upřesněn + čtvrtletní 
diktát; pravidelná pravopisná cvičení 
 
 
Operace s čísly, s výrazy; rovnice a soustavy rovnic; úlohy řešené pomocí 
rovnice nebo soustavy rovnic; lomené výrazy; opakování k přijímacím 
zkouškám  
 
 
Hospodářská krize - dokončení. Totalitní režimy - vymezení. Stalinismus. 
17. listopad - práce s dokumenty. 
 
  
Tvorba absolventské práce ve wordu – tvorba jednotlivých kapitol, 
formátování textu ve wordu, test.  
 
 
Bezpečnost práce při manipulaci s elektrickým proudem. Jednoduchý a 
rozvětvený elektrický obvod, stejnosměrný elektrický proud, elektrické 
napětí a odpor. Ohmův zákon. Výpočty. LP - sestavování el. obvodu, 
měření proudu a napětí v jednoduchém a rozvětveném obvodu, ověřování 
platnosti Ohmova zákona. 
 

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Neutralizace a další způsoby přípravy 
solí. Kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy. Hydrogensoli. LP - simulace 
překyselení mořské vody, pH látek používaných v domácnostech, příprava 
solí, výroba hydrogenuhličitanu vápenatého. 

Skupiny minerálů - prvky, halogenidy. Průběžně testy. 

Místopis světa. Průběžně testy. 
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Unit 2 - Vyjadřování budoucnosti různými způsoby. Podmínkové věty. 
Ambice a povolání.  Čas a časové předložky. Domlouvání 
schůzek.  Biologické hodiny. Domlouvání schůzek. Vzdělání v USA. 
Průběžné testy. (p.u. Pavelčáková) 

Dokončení unit 1 + závěrečný test; Unit 2: Budoucí čas  s WILL, s be going 
to + přítomný čas  průběhový pro vyjádření budoucnosti - forma + použití. 
Slovní zásoba povolání. Předložky místa + času. Průběžné menší testy + 
závěrečný Unit test (p. u. Kuncová) 

Unit 2 - future tenses (budoucí časy), first conditional (první podmínková 
věta), v průběhu menší testy z gramatiky/slovní zásoby (p.u. Farská) 

 

10. lekce -  nepravidelná slovesa - hláskové změny + slovesa s 
odlučitelnou předponou  (laufen, treffen, fahren, lesen...); rozkazovací 
způsob; kam jdu - 4. pád s užitím předložky in; pravidelné testy z 
probíraného učiva; kontrolní test 10. lekce - termín bude upřesněn  (p. u. 
Terčová) 

10. lekce - moje záliby, užití nepravidelných sloves (fernsehen, treffen, 
lesen, fahren...) v jednoduchých větách. Rozkazovací způsob. Vyjádření 
cíle cesty. Kontrolní test 10. lekce - termín bude upřesněn v Edookitu. (p.u. 
Ulvrová) 

 

 

Domácí úkoly  


