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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  dduubbeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo 

 16. 4. Přijímací zkoušky na SŠ 2. kolo 

 20. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí 

 27. 4. Projektový den Praha (návštěva ČT) 

 1. 5. Svátek práce 

 3., 4. ,7. 5. Ředitelské volno 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Příprava na přij. Zkoušky – čtvrtletní práce formou cermat testu – čtvrtek po velikonocích – 

4.4.;poslední příprava před zkouškami; zhodnocení přij. testů; forma motivačního dopisu; 

čtenářské dílny na zadaná témata; čtvrtletní diktát – termín bude upřesněn – až po zkouškách 

MM  Lomené výrazy, rovnice, geometrie v rovině. Čtvrtletní práce. Nerovnice a jejich řešení. 

AAJJ  

Machartová: Dokončujeme unit 4, čeká nás unit test – question forms, phrasal vebrs, gerund, 

vocabulary u4, začneme unit 5 – Buying and selling – modals, passive, propositions, opakování 

nepravidelných sloves potřebných pro pasiv + vocabulary u5. Průběžná opakování, testy. 

Gotteltová: Dokončíme unit 4, napíšeme test, v unit 5 se budeme učit používat trpný rod 

v přítomném a minulém čase. Stálý úkol – učit se nepravidelná slovesa. 

PP  Skupinová práce – geologické děje. Průběžně testy.  

FF  Polovodiče a jejich využití v praxi. Polovodičová dioda. Elektromagnetické záření,mikrovlny. 

CChh  
Úvod do elektrochemie - oxidace a redukce. Redoxní reakce a jejich vyčíslování. Beketovova 

řada kovů. Písemné opakování výpočtů.  

ZZ  Prezentace vybraných témat. Orientace na mapě světa. Průběžně testy. 

DD  
Zločiny proti lidskosti. ČSR za 2. světové války. /Opakovací test/. Heydrichiáda. Osvobozování 

území ČSR. Práce s historickými dokumenty. 

NNjj  

Ulvrová: 14. lekce – oblečení na různé příležitosti, předložky se 3. a 4. pádem, vazba es gibt, 

neosobní zájmeno man. Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí, kontrolní test 13. lekce (čtvrtek 5.4.).  

Čížková: Slovní zásoba: Lekce 13 a 14 učebnice Beste Freunde  - plánování cesty; příjezdy a 

odjezdy vlaků; balení na cestu - důležité věci pro cestování a oblečení. Test ze slovní zásoby 
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14. lekce: termín bude upřesněn; Gramatika: sloveso: gefallen/ vazba: es gibt/ všeobecný 

podmět: man; komunikační trénink: tvoření a ústní prezentace rozhovoru na téma: plánování 

cesty (příjezd/odjezd). 

PPpp  
Rétorika – pravidla prezentování, rozdělení prezentace, tipy, triky, sledování domácích i 

zahraničních řečníků. Sledování prezentování žáků – kontrola a zpětná vazba. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 


