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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

9.A 
MĚSÍC: květen 

INFORMACE PRO RODIČE 

3.-5.5. Ostrava 
9.-13.5. triády 
11.5. Praha (poslanecká sněmovna, Židovské město) 
20.5. ples v Koloseu 
30.5.-1.6. puťák (voda, chůze, koloběžky) 

UČIVO 

ČJ 
mluvnice: opakování pravopisu: čárka, shoda, s/z, nn/n, mně/mě, ě/je ..., velká písmena 
literatura: dílny čtení, čtení s porozuměním 
sloh: úvaha, fejeton, typografie textu (podle zaměření) psaného na počítači 

M Počítání s lomenými výrazy, řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli. Kvadratické 
rovnice. 

AJ 
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. 
 

Nj 
14. lekce - oblékání, počasí, předložky se 3. a 4.pádem. 15. lekce - základní pravidla 
použití sloves v perfektu. 
 

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 Příprava na odevzdávání, které je v termínu 21. 5. Kapitola závěr – informace, co do 
kapitoly napsat. Prezentování žáků a příprava na abs. obhajobu.  

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

F 

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



 

 

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

  

 

 

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 

 

 


