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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  bbřřeezzeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 15. 3. Třídní schůzky (od 17.00) 

 23. 3. Projektový den (Jazykový výjezd do Žitavy) 

 24. 3. Testování nanečisto (8.00 – 12.00) 

 28. 3. Výjezd do Terezína (odjezd 7.30, návrat cca 16.00, cena 350 Kč) 

 29. 3. – 2. 4. (Velikonoční prázdniny, státní svátky) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Intenzivní příprava na přijímací zkoušky. Společné i samostatné vypracovávání Scio testů. Analýzy textů, 

textové návaznosti, porozumění textu – vše formou Scio testů. 

MM  
Nelineární fce a jejich vlastnosti. Geometrie - podobnost, opakování konstrukcí a zobrazení, výpočty v 

geometrii. 

AAJJ  

Pavelčáková: 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. 

Gabarová: Probíráme povolání a jejich pracovní náplň, opakujeme všechny dosud probrané gramatické 

časy.  

PP  Skupiny minerálů – Křemičitany, organické minerály. Průběžně testy.  

FF  
Transformační poměr. Vedení proudu v plynech a kapalinách. Polovodiče. Průběžné písemné 

opakování. 

CChh  
Výpočet hmotnosti části sloučeniny ve sloučenině. Výpočet hmotnosti chemické látky z chemické 

rovnice. Molární koncentrace. Průběžné písemné opakování. 

ZZ  Prezentace vybraných témat. Urbanizace, rozdíl mezi městem a venkovem. 

DD  

Problematika holocaustu – základní pojmy, koncentrační tábory, rozbory videoukázek. Kontrolní test – 

nacistické Německo, holocaust - termín bude upřesněn a zveřejněn v Edookit. Československo ve 30. 

letech 20. století – život v Protektorátu Čechy a Morava. Druhá světová válka – předpoklady vzniku, 

příčiny, základní mezníky. 

NNjj  

Ulvrová: 13. lekce – cestování, situace na nádraží, opakování časových údajů a jejich užití 

v jednoduchých modelových situacích. Desetiminutovka – slovíčka 13. lekce - termín bude upřesněn a 

zveřejněn v Edookit. Slovesa s odlučitelnými předponami. Kontrolní test 13. lekce - termín bude 

upřesněn a zveřejněn v Edookit. 

Čížková: Slovní zásoba: 13. lekce učebnice: Balení a plánování cesty - práce s jízdními řády/ časové 
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údaje - tvoření a prezentace dialogů na téma cestování a plánování cesty; gramatika: gramatické shrnutí 

5. modulu formou skupinových prezentací + předložky ve spojení s místními údaji - viz 13. lekce + 

předložky ve spojení s místními údaji - viz 13. lekce + práce s místními předložkami (= nad rámec 

učebnice). Průběžné testování nové slovní zásoby a klasifikovaná poslechová cvičení v kombinaci s 

psaním kratších textů. 

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).  

 


