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Měsíční plán:  IX. B                                     Únor 2016 

Akce: 

 

    8. – 14. 2. Jarní prázdniny 

    16. 2.       Projektový den  

    18. 2.       Soudní přelíčení – pokračování; sraz v 8:40 před vchodem KS 

    do 20.2   informovat pí Přibilovou ohledně vybraných škol 
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Terčová: Druhy vedlejších vět - složitá souvětí, rozbory, grafy. Konkrétní cvičení ze scio testů. 
 Přímá řeč v literatuře + správný zápis. Recitační soutěž - školní kolo - vybraní zájemci –  
17. 2. od 13:30 
 
Pavelčáková : Unit 4 - dokončení. Kontrolní test za unit 4 : 5.2.  Unit 5 - Would you dare. 
Podmínkové věty. Zvratná zájmena . Průběžné kontrolní testy. 
 
Machartová:    Začínáme unit 5-Risk. Prosím naučit slovní zásobu unit 5, průběžně opakovat 
nepravidelná slovesa, čeká nás second conditional, reflexive pronouns. Průběžné opakovací testy. 
 
Ulvrová:  12. lekce dokončení + test (termín bude upřesněn), 13. lekce - slovní zásoba, časové 
údaje, 3. pád přivlastňovacích zájmen 
 
Přibilová: Lineární funkce, kvadratická funkce, nepřímá úměrnost. Grafické řešení soustavy dvou 
rovnic. Nerovnice a soustavy nerovnic. Testy k PZ. 
 
Ulvrová: 2. světová válka - základní mezníky, důsledky. 

Bieliková:  Elektromagnetická indukce, střídavý proud a střídavé napětí. Transformátor, 

transformační poměr. Polovodiče - úvod. KP - magnetické pole cívky s proudem. 

 
Bieliková:  Výpočty v chemii. Látkové množství, molární hmotnost, hmotnostní zlomek části 
sloučeniny ve sloučenině, výpočet hmotnosti z chemické rovnice, molární koncentrace. 
 
Bartůšek: Skupiny minerálů – uhličitany, sírany, fosforečnany, dusičnany; průběžně testy. 
 

Bartůšek: Integrace zemí (kolonizace, mezinárodní organizace); průběžně testy. 

 

Pražák: Rétorika, prezentování žáků, video rozbor, zadávání druhého úkolu na abs. práce 
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