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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    99..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  úúnnoorr  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 4. 2. Pololetní prázdniny 

• 14. – 18. 2. Jarní prázdniny 

• Informace k přijímacímu řízení (bylo posláno emailem): 

https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni/specifikace-pozadavku-k-
jednotne-prijimaci-zkousce-ve-skolnim-roce-2021-20c22-n465729.htm  
https://edulk.cz/zaci-a-rodice/prijimaci-rizeni  

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

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, 

text. analýza - vybrané texty (romaneto, novela), práce s vlastní knihou; tvorba vlastních textů (úvaha). 

MM  Opakování k přijímacím zkouškám. Řešení vzorových úloh. Lomené výrazy. Funkce. Konstrukční úlohy. 

AAjj  
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. 

NNjj  

Ulvrová: 11. lekce - préteritum sloves "sein a haben", užití v jednoduchých větách, kontrolní test - 

termín bude upřesněn v Edookitu. 12. lekce - popis cesty, dopravní prostředky. 

Terčová: Plánování cesty, základní popis cesty a orientace; příslovce intenzity, cestování dopravními 

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

FF  

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) 

PPřřssvv  Indikátory vyspělost států (HDP, HNP, HDI, gramotnost, chudoba ad.) Průběžně testy. 

DD  Druhá světová válka (po dokončení opakovací test). Práce s historickými dokumenty. 

CChh  

Procvičování učiva o solích. Chemické reakce a jejich klasifikace. Zákon zachování hmotnosti. Látkové 

množství a molární hmotnost. Hmotnostní zlomek části sloučeniny ve sloučenině. LP - zpestření výuky 

zajímavými pokusy se solemi. Pokusy se suchým ledem. Finiš v přípravě na okresní kolo chemické 

olympiády (zájemci). 

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

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 

 


