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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: březen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 

• sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

• prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

• třídní účet    2901806529/2010 

 

 

UČIVO 

ČJ 

Tvarosloví - souhrnné opakování ohebných slovních druhů, Průběžné opakování skladby, 
pravopisu se zaměřením na čárky ve větách, předpony s-, z-, vz. Přímá řeč, mluvnický zápor. 
Čtení s porozuměním, textová analýza - vybrané texty (romaneto, novela), aktuality, práce s 
vlastní knihou; tvorba vlastních textů (úvaha). Průběžná příprava na přijímací zkoušky. 

M Procvičování testových úloh, řešení obtížných a typových příkladů, geometrie. 

AJ 
Všechny skupiny: Dokončení Unit 4, Unit 4 test 
Unit 5 - Buying and selling – gramatika - tvoření a použití trpného rodu, slovní zásoba - 
dovolená, cestování, dopravní prostředky 

NJ 
Všechny skupiny: 12., 13. lekce - popis cesty, dopravní prostředky, příslovce intenzity, 
předložky se 3. pádem – všechny, přivlastňovací zájmena v množném čísle; pravidelné testy 
na slovní zásobu a probírané gram. jevy. 

F 

Procvičování učiva o střídavém proudu, napětí a transformátorech. Vedení proudu v 

kapalinách a plynech. Polovodiče - polovodičové součástky v el. obvodu. Polovodičová dioda v 

propustném a závěrném směru. LP - polovodiče v elektrickém obvodu. Voltampérová 

charakteristika polovodičové diody. 

CH 
Procvičování výpočtů na látkové množství, molární hmotnost, hmotnostní zlomek. Výpočet 
hmotnosti látky z chemické rovnice.  Složení roztoků - křížové pravidlo, směšovací rovnice a 
molární koncentrace. Průběžné písemné opakování. LP - chemické reakce spojené s výpočty. 

PŘSV Vyspělost států. Světová chudoba. Vnitřní a vnější geologické děje. Průběžně testy. 

D 
Protektorát Čechy a Morava - politická situace, důležité události a osobnosti (zavření vysokých 

škol, atentát na Heydricha, působení odboje, vypálení Lidic). Předpoklady vzniku 2. světové 

války, útok na Polsko, západní tažení, bitva o Británii, útok na SSSR. 
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Pp Příprava citace, citace textu z internetu a z knihy. Generace automatického obsahu. 

  

POZNÁMKY 

 

 


