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Měsíční plán:  IX. B                                     Březen  2016 

Akce: 

 

    10. – 12. 3. Soustředění Lesněnky,  Bílá Vrána  

    11. 3.           Soudní přelíčení – pokračování; sraz v 8:40 před vchodem KS 

    23. 3.           Projektový den – návštěva závodu a muzea automobilky ŠKODA 

   24. – 25. 3.  Velikonoční prázdniny 

    28. 3.            Velikonoční pondělí 

      1. 4.            Rodičovské suplování 
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Terčová: Poměry mezi větami v souřadném souvětí. Trénink pravopisných jevů. Nácvik scio testů. 
Přímá x nepřímá řeč. Popis uměleckého díla. Čtvrtletní diktát + kontrolní práce - termín bude 
upřesněn. 
 
Pavelčáková : Unit 5 - dokončení. Opakování podmínkových vět prvního a  druhého typu. Varování 
a rady. Zákazy. Tvoření negativních přídavných jmen. Průběžné testy. 
 
Machartová:   Pracujeme v unit  5. Naučit slovní zásobu u5. Reflexive pronouns. Would + second 
conditional. Opakování, procvičování sdělování osobních informací a základní slovní okruhy. 
Průběžná opakování a testy . 
 
Ulvrová:  12. lekce – cestování, situační rozhovory – na nádraží, na letišti apod., užití časových 
údajů, práce s autentickými poslechovými texty, přivlastňovací zájmena, kontrolní test – termín 
bude upřesněn. 13. lekce – móda a oblékání, neosobní zájmeno „man“ 
 
Přibilová: Lineární a kvadratické funkce. Rovnice a nerovnice a jejich řešení. Opakování k 
přijímacím zkouškám. 
 
Ulvrová: Češi za druhé světové války, osvobozování Československa, důsledky 2. světové války pro 

další vývoj lidstva, potrestání válečných zločinců, rozdělení sfér vlivu – počátky studené války, 

poválečný vývoj v Německu – rozdělení; poválečný vývoj v Československu – česko-německá 

otázka. V druhém pololetí budou prezentace zpracovány v elektronické nebo písemné podobě. 

Pravidla a užitečné rady pro splnění úkolu jsou vyvěšeny ve třídě. Termín odevzdání 29. dubna. 

Bieliková:  Transformátory a jejich využití. Vedení proudu v kapalinách a plynech. Polovodičová 

dioda v praxi. 

 
Bieliková:  Výpočty z chemické rovnice, molární koncentrace. Úvod do elektrochemie, redoxní 
reakce, Beketovova řada kovů. Procvičování názvosloví, výpočtů molární hmotnosti, látkového 
množství. 
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Bartůšek:  Skupiny minerálů – křemičitany, organické minerály; Opakování mineralogie; průběžně 
testy. 
 

Bartůšek: Integrace zemí (mezinárodní organizace); Mezinárodní migrace, Osídlení; průběžně 

testy. 

Pražák: Rétorika, prezentování žáků, video rozbor, zadávání třetího úkolu na abs. práci 

 

 


