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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: duben 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. Jeden svět: film Zatracená práce 

2. 4.4.-6.4.: přijímačky nanečisto 

3. 8.-9.4. testování PISA (někteří) 

4. 12.-13.4. přijímací zkoušky na střední školy 

5. 14.-18.4. Velikonoční prázdniny 

6. 22.4. pedagogická rada 

7. 25.-29.4. triády 

UČIVO 

ČJ 

Mluvnice: průřezové úlohy z pravopisu 
Literatura: práce s vybranými pojmy, dílny čtení, čtení s porozuměním 
Sloh: úvaha, popis, vypravování, metoda: TAZ (téma, adresát, záměr) 
 

M Problémové testové úlohy. Lomené výrazy a početní operace s nimi.  
 

AJ 

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.  
 

Nj 
Slovesa s odlučitelnou předponou, základní fráze pro cestování. Móda a počasí, oblékání 
v průběhu roku. 
 

Inf 

Základy robotiky 
Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení 
Cvičení v jazyce Scratch, logika, smyčky, komunikace 
Vlastní návrhy algoritmů 
Lego Mindstorms – základy programování 

Data – podstata, struktury 

Základy hardwaru počítačů a robotů 

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

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

F Procvičování učiva o střídavém proudu, napětí a transformátorech. Vedení proudu v 
kapalinách a plynech. Polovodiče - polovodičové součástky v el. obvodu. Polovodičová 



 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

dioda v propustném a závěrném směru. LP - polovodiče v elektrickém obvodu. 
Voltampérová charakteristika polovodičové diody. 

Ch 

Procvičování výpočtů na látkové množství, molárnní hmotnost, hmotnostní zlomek. 
Výpočet hmotnosti  látky z chemické rovnice.  Složení roztoků - křížové pravidlo, 
směšovací rovnice a molární koncentrace. Průběžné písemné opakování. LP - chemické 
reakce spojené s výpočty. 

Přsv 
Vnitřní a vnější geologické děje (skupinová práce). Nerostné suroviny v ČR. Průběžně 
testy. 

POZNÁMKY 

 

 


