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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  kkvvěětteenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 1. 5. Svátek práce 

 3., 4. ,7. 5. Ředitelské volno 

 7. 5. Termín průběžného odevzdání absolventské práce 

 8. 5. Den vítězství 

 21. 5. Termín průběžného odevzdání absolventské práce 

 31. 5. Jarmark 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  Komplexní jazykové rozbory, pravidelná pravopisná cvičení, čtenářské dílny, proslov - slohový útvar 

MM  Kvadratické rovnice, početní i grafické řešení. Operace s lomenými výrazy. Průběžně testy. 

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 5 – trpný rod, nepřímá řeč, opakujeme gramatiku, slovíčka. 

PP  Skupinová práce – geologické děje. Petrologie – typy hornin. Průběžně testy.  

FF  
Světlo - úvod do optiky. Stín, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce. Odraz světla - zrcadla (rovinné, kulové). 

Geometrie paprsků. 

CChh  KP - výpočty ( 11. 5.). Získávání kovů z rud, výroba železa, ocel. Elektrolýza. Písemné opakování. 

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

DD  
Opakovací test (Heydrichiáda, osvobozování ČSR, pojmy, Postupimská konference, hraniční změny, vystěhování 

německého obyvatelstva). Fáze studené války (dokumenty). 

NNjj  

Ulvrová: 14. lekce – předložky se 3. a 4. pádem a jejich užití v jednoduchých popisech. Kontrolní test 14. lekce - 

termín bude upřesněn v Edookitu; 15. Lekce – min. čas, základní pravidla tvoření perfekta, užití v jedn. větách. 

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 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  Prezentace žáků na 3 až 5 minut ve třídě na zvolené téma. Sledování třídou, zpětná vazby. Práce na abs. projekt.  

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  
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