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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. B MĚSÍC: Říjen 2014 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

 10. 10. MaK: Naivní divadlo – „TŘETÍ GONG ANEB LOUTKY HRAJÍ DIVADLO“ 

 23. 10. Projektový den  

 27. 10. – 29. 10. Podzimní prázdniny 
 

  
 

UČIVO 

  ČJ 
Rozvíjející větné členy - grafické znázorňování. Nejstarší česká literatura. Výtah – 
dokončení. Popis pracovního postupu. 

M 
Operace s mnohočleny. Úprava na součin podle vzorce a vytýkáním. Lomené výrazy – 
stanovení podmínek řešení a jejich úpravy. Operace s lomenými výrazy. 

AJ 

Paní uč. Pavelčáková: Unit 2 - Lifestyles. Opakování přítomných časů. Unusual pets. Likes 
and dislikes. Sports and equipment. Průběžné kontrolní testy.  Kontrolní test za Unit 2  - 
5. 11. 

Paní uč. Gotteltová: V unit 2 budeme opakovat přítomné časy, průběžně testujeme 
nepravidelná slovesa a slovíčka. 

NJ 

Paní uč. Ulvrová: Zahajovací test – vychází z 8.lekce 1.dílu učebnice. 1. lekce – bydlení, 
popis pokoje, předložky se 3. a 4. pádem. 
Paní uč. Jakešová: Einheit 1 – Bei uns: Gramatika: přivlastňovací zájmena, předložky se 3. 
pádem, slovesa stehen, liegen, hängen, sitzen, časování sloves s odlučitelnými 
předponami. Témata: můj domov, můj pokoj snů, Martinův rok, Zimmer – Rap. 

Komunikace: popis domu a pokoje, vyjádření přání – jak by měl vypadat vysněný pokoj, 
popis činností, které děláme v průběhu roku. 

D 
Důsledky 1. světové války, vznik Československa, ČSR v meziválečném období. Prezentace 
vybraných témat. 

Ch 
Názvosloví hydroxidů, vlastnosti, příprava a využití alkalických hydroxidů, vápna a 
hydroxidu amonného. pH roztoků, kyselost a zásaditost roztoků, LP - výroba vápna 
(simulace vápenky), LP - kyselost a zásaditost látek používaných v domácnosti. 

F 
Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů zapojených sériově a paralelně, LP - praktické 
ověřování OZ, měření proudu a napětí v elektrickém obvodu. 

Z Rozdíly ve vyspělosti zemí, ekonomické a sociální aspekty. Test - globalizace. 

P Vlastnosti minerálů; Skupiny minerálů (prvky – kovy a nekovy); průběžně testy. 
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PP Volba tématu absolventské práce, pravidla, termíny. 

 


