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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  kkvvěětteenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

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

• 9. 5. – projektový den Praha (muzeum Karla Zemana, Poslanecká sněmovna PČR) 

• 20. 5. – Ples deváťáků v Koloseu 

• 30. 5. – 1. 6. – Puťák (voda, koloběžky, turistika v okolí Malé Skály) 

• 2. 6. - Jarmark 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  
Průběžné procvičování pravopisu, mluvnice. Od poloviny dubna bude potřeba si nosit vlastní knihu. 

Práce s vybranými ukázkami různých typů textů. Komunikace a sloh - různé slohové útvary, vlastní 

tvorba. 

MM  Lomené výrazy - základní pojmy, podmínky, početní operace. Funkce - lineární, kvadratická. 

AAjj  
V květnu dokončíme 5. lekci a napíšeme kontrolní test. Budeme pokračovat 6. lekcí. Probereme 

nepřímou řeč, nepřímé otázky. Přečteme si o univerzitních městech a také o Romeovi a Julii. 

NNjj  Terčová: NJ - 15. lekce - seznámení s minulým časem - Perfektum; zopakování časování pomocného 

slovesa být; opozita přídavných jmen; pravidelné testy na probírané učivo 

Ulvrová: 14. lekce - oblékání, počasí, předložky se 3. a 4.pádem. 15. lekce - základní pravidla použití 

sloves v perfektu. 

FF  Elektromagnetické záření. Mikrovlny. Úvod do optiky. Odraz světla - zrcadla 

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

skupinová práce). Nerostné suroviny ČR. Geologická mapa ČR.  Průběžně testy. 

DD  Osvobození Československa (test). Studená válka. Práce s historickými dokumenty. 

CChh  
Oxidace a redukce. Vyčíslování redoxních reakcí. Výroba kovů z rud. Beketovova řada kovů. Elektrolýza 

a galvanické články. Procvičování názvosloví a výpočtů. 

PPpp  
Příprava na odevzdávání, které je v termínu 21. 5. Kapitola závěr – informace, co do kapitoly napsat. 

Prezentování žáků a příprava na abs. obhajobu. 

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 

• Během května se bude platit částka na puťák (upřesním v první polovině května)  

 


