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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: duben 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• 4.- 6.4. projektové dny (příprava k přijímacím zkouškám, první pomoc) 

• 7. – 8. 4. testování PISA (vybraní žáci) 

• 7.4. od 17:30 informativní schůzka k výjezdu do Švédska 

• 12. a 13.4. přijímací zkoušky na střední školy 

• 14. 4. velikonoční prázdniny 

• 15. – 18.4. velikonoční svátky 

• 21.4. Rock hudby – 2. část vzdělávacího programu o dějinách hudby (60 Kč/žák, bude uhrazeno 
z třídního fondu) 

• 22.4. čtvrtletní pedagogická rada 

• 25.4. – 6.5. triády – setkání TU-žák-rodič 

• 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 
Příprava na přijímací zkoušky - souhrnné opakování, přehled. Průběžné procvičování 
pravopisu. Od poloviny dubna bude potřeba si nosit vlastní knihu. Práce v vybranými 
ukázkami různých typů textů. Komunikace a sloh - vlastní tvorba. 

M Problémové testové úlohy. Lomené výrazy a početní operace s nimi. 

AJ Všechny skupiny: Rétorika – příprava žáků na obhajoby na konci roku. Verbální a neverbální 
komunikace, ukázky řečníků. Trénink žáku – prezentování zvoleného tématu. 

NJ 

Všechny skupiny: 13. lekce - předložky se 3. pádem – všechny, přivlastňovací zájmena 
v množném čísle, vyjádření cíle, slovesa s odlučitelnou předponou; 14.lekce - oblečení, 
slovesa anhaben, tragen, gefallen, aussehen + předložky se 4. pádem a užití v konkrétních 
situacích; pravidelné testy na probírané učivo. 

F 
Polovodiče – polovod. součástky v el. obvodu. Polovodičová dioda v propustném a závěrném 

směru. Fotodioda, termistory, fotoodpor,LP - polovodiče v elektrickém obvodu. Voltampérová 

charakteristika polovodičové diody. Elektromagnetické vlnění. Mikrovlnka. Radioaktivita. 

CH 
Úvod do elektrochemie. Redoxní reakce, oxidace a redukce. Vyčíslování redoxních reakcí. 
Beketovova řada kovů. Získávání kovů z rud. Výroba železa. Ocel. Procvičování výpočtů, 
názvosloví a vyčíslování rovnic. 
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PŘSV Vnitřní a vnější geologické děje (skupinová práce). Nerostné suroviny v ČR. Průběžně testy. 

D 
Důsledky 2. světové války, norimberský soudní proces; vznik bipolárního světa, základní 

charakteristika „Západu“ a „Východu“. Čtvrtletní zhodnocení práce. 

Pp 
Rétorika – příprava žáků na obhajoby na konci roku. Verbální a neverbální komunikace, 
ukázky řečníků. Trénink žáku – prezentování zvoleného tématu. 

  

POZNÁMKY 

 

 


