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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  IX. C MĚSÍC: únor 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• 4.2. jednodenní pololetní prázdniny 

• 11.2. interaktivní program v Severočeském muzeu – Krása a užitek 

• 14. 2. – 18.2. jarní prázdniny 
 

• 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 

Obohacování slovní zásoby, význam slov - opakování. Slovotvorba, slovní zásoba - rozvrstvení, 
spisovná, citově zabarvená, dobová. Průběžné opakování skladby, pravopisu se zaměřením na 
čárky ve větách, předpony s-, z-, vz. Tvarosloví - souhrnné opakování ohebných slovních 
druhů, Čtení s porozuměním, textová analýza - vybrané texty (romaneto, novela), práce s 
vlastní knihou; tvorba vlastních textů (úvaha). 

M Příklady testových úloh, procvičování výpočtů bez kalkulaček. 

AJ 

Všechny skupiny: V únoru začneme 4. lekci, ve které budeme opakovat tvoření otázek v 
různých časech, mluvit o médiích, povoláních a brigádách. Přečteme si také ukázku z divadelní 
hry. Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
 

NJ 

Všechny skupiny: 11. lekce - préteritum sloves "sein a haben", užití v jednoduchých větách, 
kontrolní test - termín bude upřesněn v Edookitu. 12. lekce - popis cesty, dopravní prostředky, 
příslovce intenzity, předložky se 3. pádem - všechny; pravidelné testy na slovní zásobu a 
probírané gram. jevy. 

F 

Střídavý proud a střídavé napětí. Grafické znázornění  závislosti proudu/napětí na čase, 

perioda, frekvence střídavého proudu. Efektivní hodnota proudu. Transformátor, 

transformační poměr. LP - stavění transformátoru, transformace nahoru a dolů, indukční pec. 

Zahájení přípravy na okresní kolo fyzikální olympiády (zájemci) 

CH 
Procvičování učiva o solích. Chemické reakce a jejich klasifikace. Zákon zachování hmotnosti. 
Látkové množství a molární hmotnost. Hmotnostní zlomek části sloučeniny ve sloučenině. LP - 
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zpestření výuky zajímavými pokusy se solemi. Pokusy se suchým ledem. Finiš v přípravě na 
okresní kolo chemické olympiády (zájemci). 

PŘSV Vyspělost států. Světová chudoba. 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. 

Pp 
Příprava na druhé odevzdávání, které je o termínu 26. 2. Kapitola úvod a její vlastnosti. 
Příprava citace, citace textu z internetu a z knihy. 

Inf 
Základy robotiky, Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení, Cvičení v jazyce 
Python 3, logika, smyčky, komunikace, Lego Mindstorms – základy programování, Data – 
podstata, struktury, Základy hardwaru počítačů a robotů, Vlastní návrhy algoritmů, Testy 

POZNÁMKY 

 

 


