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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  bbřřeezzeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 14. 3. Návštěva IQ Landie (modul práce se dřevem) 8.00 – 13.00  

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

Tvarosloví - souhrnné opakování ohebných slovních druhů, Průběžné opakování skladby, pravopisu se 

zaměřením na čárky ve větách, předpony s-, z-, vz. Přímá řeč, mluvnický zápor. Čtení s porozuměním, 

textová analýza - vybrané texty (romaneto, novela), aktuality, práce s vlastní knihou; tvorba vlastních 

textů (úvaha). Průběžná příprava na přijímací zkoušky. 

MM  
Opakování učiva k přijímacím zkouškám ze vzorových testů a pracovních sešitů. Konstrukční úlohy. 

Funkce. Jehlan a koule. 

AAjj  
Dokončení Unit 4, Unit 4 test. Unit 5- Buying and selling- gramatika- tvoření a použití trpného rodu, 

slovní zásoba- dovolená, cestování, dopravní prostředky. 

NNjj  

Ulvrová: 12. lekce - orientace ve městě, popis cesty, dopravní prostředky, příslovce intenzity, předložky 

se 3. pádem - všechny; pravidelné testy na slovní zásobu a probírané gram. jevy 

Terčová: Dokončení 13. lekce - časové plánování cesty; přivlastňovací zájmena v mn. čísle; test za lekci - 

termín v edookitu; 14. lekce – oblečení 

FF  
Procvičování učiva o střídavém proudu, napětí a transformátorech. Vedení proudu v kapalinách a 

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

směru. LP - polovodiče v elektrickém obvodu. Voltampérová charakteristika polovodičové diody. 

PPřřssvv  
Vnitřní a vnější geologické děje. (sopečná činnost, zemětřesení, litosférické desky, zvětrávání, eroze). 

Stavba Země.  Průběžně testy. 

DD  Holocaust. Protektorát Čechy a Morava. Zahraniční odboj. Práce s hist. dokumenty. OPAKOVACÍ TEST. 

CChh  
Procvičování výpočtů na látkové množství, molární hmotnost, hmotnostní zlomek. Výpočet 

hmotnosti  látky z chemické rovnice.  Složení roztoků - křížové pravidlo, směšovací rovnice a molární 

koncentrace. Průběžné písemné opakování. LP - chemické reakce spoje.né s výpočty. 

PPpp  Příprava citace, citace textu z internetu a z knihy. Generace automatického obsahu.  

IInnff  
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. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 
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• Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

 


