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Měsíční plán: IX. A                                                               Březen 2020 

Informace 
 9.-13.3. – Jarní prázdniny 
 20.3. – Ponožkový den – Den Downova syndromu  

Učivo:     ČJ 
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Interpunkce ve větě jednoduché; Funkční styly; Opakování k přijímacím 
zkouškám; cermat test – termín bude upřesněn; pravidelná pravopisná 
cvičení na velká písmena + komplexní pravopisné jevy; zkoušení 
z potřebné teorie k přijímacím zkouškám 
 
Opakování učiva k přijímacím zkouškám. Procvičování úloh ze vzorových 
testů. 
 
 
2. světová válka - opakovací test. Protektorát Čechy a Morava.  
 
 
Rétorika – nauka o mluveném projevu, výklad pravidel vhodné prezentace, 
sledování řečníků, video ukázky, příprava na vlastní prezentování 
 

 Elektromagnetická indukce, střídavý proud a napětí, transformátory. 
Polovodiče. Písemné opakování. 

Výpočty z chemických rovnic. Příprava roztoků - hmotnostní zlomek, 
křížové pravidlo, směšovací rovnice, molární koncentrace. Úvod do 
elektrochemie - vyčíslování redoxních reakcí. Písemné opakování. 

Skupiny minerálů - křemičitany, organické minerály. Průběžně testy. 

Vybraná témata - Vyspělost a chudoba; Mezinárodní organizace, Cestovní 
ruch. Průběžně testy.  

Unit 4 - žádosti, frázová slovesa. Teenagers and money. Television. 
Formální email.  Kontrolní test za unit na konci března. (p.u. Pavelčáková) 

Unit 4 - question forms - formování otázek v různých časech + s modálními 
slovesy. Frázová slovesa. Slovní zásoba lekce - důraz na přídavná jména. 
Průběžné testy a zkoušení. (p. u. Kuncová) 

Unit 4 - nadále slovní zásoba - personality traits, phrasal verbs, jobs, 
gramatika - gerundium. V průběhu menší test z gramatiky/slovní zásoby. 
(p.u. Farská) 

Dokončení 13. lekce - časové plánování cesty; přivlastňovací zájmena v 
mn. čísle; test za lekci - termín v edookitu; 14. lekce – oblečení (p. u. 
Terčová) 

13. lekce - cestování, vyjadřování cíle - vazby s "zu", "nach", "in die". 
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Slovesa s odlučitelnou předponou, časové údaje.(p.u. Ulvrová) 

 

 

Domácí úkoly  


