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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  dduubbeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 4.- 6.4. Projektové dny (příprava k přijímacím zkouškám, první pomoc) 

• 7. – 8. 4. Testování PISA (vybraní žáci) 

• 7.4. od 17:30 Informativní schůzka k výjezdu do Švédska 

• 12. a 13.4. Přijímací zkoušky na střední školy 

• 14. 4. Velikonoční prázdniny 

• 15. – 18.4. Velikonoční svátky 

• 21.4. Rock hudby – 2. část vzdělávacího programu o dějinách hudby (60 Kč/žák) 

• 22.4. Čtvrtletní pedagogická rada 

• 25.4. – 6.5. Triády – setkání TU – žák - rodič 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  
Příprava na přijímací zkoušky - souhrnné opakování, přehled. Průběžné procvičování pravopisu. Od 
poloviny dubna bude potřeba si nosit vlastní knihu. Práce v vybranými ukázkami různých typů textů. 
Komunikace a sloh - vlastní tvorba. 

MM  Příprava na přijímací zkoušky, opakování. Lomené výrazy - podmínky, operace s nimi. Funkce. 

AAjj  
V dubnu budeme pokračovat v procvičovaní trpného rodu, dozvíme se o neobvyklých hotelích, 
zjistíme,  jak si koupit jízdenku a cestovat vlakem.   Přečteme si povídku   o prodeji století. Průběžně 
budeme psát testy na probranou látku. Do konce dubna bychom měli dokončit pátou lekci.  

NNjj  

Ulvrová: Slovesa s odlučitelnou předponou, základní fráze pro cestování. Móda a počasí, oblékání v 
průběhu roku. 
Terčová: 14.lekce - oblečení, slovesa anhaben, tragen, gefallen, aussehen + předložky se 4. pádem a 
užití v konkrétních situacích; pravidelné testy na probírané učivo 1x týdně 

FF  
Polovodiče – polovod. součástky v el. obvodu. Polovodičová dioda v propustném a závěrném směru. 
Fotodioda, termistory, fotoodpor,LP - polovodiče v elektrickém obvodu. Voltampérová charakteristika 
polovodičové diody. Elektromagnetické vlnění. Mikrovlnka. Radioaktivita. 

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

DD  
Poválečné uspořádání. Poválečné Československo do roku 1946. Obnova hospodářství. Využití 
historických dokumentů.  

CChh  
Úvod do elektrochemie. Redoxní reakce, oxidace a redukce. Vyčíslování redoxních reakcí. Beketovova 
řada kovů. Získávání kovů z rud. Výroba železa. Ocel. Procvičování výpočtů, názvosloví a vyčíslování 
rovnic. 

PPpp  
Rétorika – příprava žáků na obhajoby na konci roku. Verbální a neverbální komunikace, ukázky řečníků. 
Trénink žáku – prezentování zvoleného tématu. 
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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) 

• Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

• Během dubna dorazí třídní mikiny (platba bude provedena z třídního fondu) 

 


