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Měsíční plán:  IX. B                                      Květen 2016 

Akce: 

 

      6. 5.       Další termín na odevzdání 3. části absolventské práce 

    12. 5.       Projektový den Praha – Ruzyňské letiště a Lidice 

    27. – 28. Termín cvičné expedice Eddie 

      2. 6.       Jarmark 
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Terčová: Typy přímé řeči + čtenářská dílna. Transformace. Popis obrazu + líčení. 
Významy slov + tvoření vlastních příběhů na zadaná slova. 
 
 
Pavelčáková: Unit 7 - dokončení . Opakování budoucích časů, podmínkových vět a slovní zásoby. 
Kontrolní test za unit v polovině května.Unit 8 - Opakování trpného rodu. Opakování času.  
Průběžné kontrolní testy. 
Machartová: Dokončujeme unit 7. Unit test 7, Revision 6-7. Začínáme unit 8_Getting there. 
Průběžné testy a opakování látky celého roku. 
 
 
Ulvrová: 15. lekce – Berlín, Liberec; kontrolní test – termín bude upřesněn. 16. lekce – bydlení, 
popis bytu (domu), předložky se 3. a 4. pádem.  
 
Čížková: Květen zahájíme opakovacím testem 14. lekce a budeme pokračovat 15. lekcí - společně s 
přípravou a realizací video-projektu: "Wir stellen unsere Schule vor" - eine Reportage.  Z 
gramaticky nás čeká především seznámení se způsoby tvoření minulého času v němčině (perfekta) 
a následné opakování a rozšiřování slovní zásoby týkající se místních údajů a volnočasových aktivit. 
Alespoň virtuálně se podíváme do Berlína. Termín testu z 15. lekce bude upřesněn v průběhu 
měsíce. 
 
Přibilová:  
Goniometrické funkce - pojmy, grafy, výpočty, řešení úloh. Jehlan - síť, povrch, objem, výpočty 
úloh. Kužel - síť, povrch, objem, výpočty úloh. 
 
 
Ulvrová: Československo v 70. a 80.letech 20.století – normalizace, sametová revoluce. Významné 

projevy studené války ve světě – politika, hospodářství, kultura, věda, sport. Rozpad východního 

bloku. 

 Bieliková:  Zákon odrazu, lomu. Zrcadla. Oko. Lupa, mikroskop. Jaderná fyzika. Závěrečné 

opakování. 

Bieliková:  Galvanické články, elektrolýza. KP - výpočty, elektrochemie. Úvod do organiky. 
Uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny. Areny. 
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Bartůšek:  Vnější geologické děje – eroze, zvětrávání; Petrologie – typy (vyvřelé, přeměněné, 
usazené), využití a rozšíření hornin (důraz na ČR). Průběžně testy. 
 
 
Bartůšek: Zemědělství, Průmysl, Služby, Globalizace. průběžně testy. 

 

Pražák: Rétorika, prezentování žáků, opravování abs. prací – normo strana. 

 

 

 


