
 9. A 

PLÁN NA TÝDEN   22.5.-26.5.2023   
 

SUDÝ 

TÝDEN 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:    

➢ 22.5 - Povinné testování ČŠI žáků 9. A, tentokrát testování ze znalostí VKZ (opět místo 

němčiny) 

➢ 23.5. Pomoc na olympiádě 1. stupně 

➢ 24. 5. Školní atletická olympiáda – pro přihlášené 

➢ 25.5. Focení na tablo (opět společenské oblečení, tzn. oblek, košile atd.) – Focení na tablo proběhne 

místo VZ 

➢ 2.6. – Ředitelské volno pro žáky 

➢ 6.6. – Exkurze do Mauthausenu (Jede jen ten, kdo se přihlásil včas) 

➢ 16.6. - JE Temelín 

➢ 19.6. – 21.6. = Třídní výlet (Camp Olšina) – Informace k výletu dostanete začátkem června. 

➢ 22.6. - Výlet na Hlubokou 

FG – nezapomeňte si přinést PL o spořicích a investičních produktech, budeme s ním dál pracovat 

 

Informace ŠKOLNÍHO PARLAMENTU: Na nástěnce u modrých sedaček můžete zapisovat své otázky a dotazy na 

adresu školního parlamentu 😊  

DALŠÍ AKCE A INFORMACE: 

*  Chlapci čekají pravidelně každé úterý na TV v PC1, kde si je vyzvedne pan učitel Přibyl. 

Otevírací doba žákovské knihovny: 

PO 13:00 – 14:00 

ČT 14:00 – 15:00 

Otevírací doba knihovny cizích jazyků:  

Po 12:45–13:45 

Poslední sběr papíru proběhne 29. května.  

 

 
 

U Č I V O  

Český jazyk 

Po: Referáty z pře/čtené knihy   
Út: Referáty z pře/čtené knihy (+ noste PS1 + PS2) 
St: Referáty z pře/čtené knihy – pokud bude olympiáda, pak 31.5. 
Čt: Referáty z pře/čtené knihy (+ noste PS1 + PS2) 

                                                               DÚ: viz Bakaláři + Učebna 

Anglický jazyk  
Nej: 6D Decision time – expressing purpose 

Náv: Phrasal verbs  

Německý jazyk 
Roš: Reisen 

Pej: opak. Učiva 7. – 9. roč. + samost. Práce na známky 

Matematika 
Lineární fce – vlastnosti, rovnice 
Nosíme PS 2.díl, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, tužky č. 3)  

Dějepis Česko po roce 1989; Svět po roce 1990; 30. 5. Opakovaní test za celý rok 



 

formou a, b, c. 

Zeměpis Test: Ústecký kraj a Karlovarský kraj 

Přírodopis Vlastnosti nerostů 

Fyzika Film Černobyl 

Chemie 

Přírodní látky 

Ve skříňce opět mějte staré tričko s dlouhým rukávem, plášť, košili na 

pokusy. Noste si je na každou hodinu chemie!!! Děvčata s dlouhými vlasy 

potřebují také gumičku do vlasů. 

Výchova k občanství Úkol: prezentace globální problémy 

Výchova ke zdraví Místo VKZ proběhne focení na tablo 😊  

Hudební výchova 

 Domácí práce z hudební výchovy na téma filmová hudba. 

Vaše práce má obsahovat 1x originální hudbu a minimálně 2 jiné hudební podklady, 
kterými změníte atmosféru. (Př. romantická hudba, hororová, dramatická, 
komická…) Ve středu 10. 5. Martin K., Martin S. Adam F. 

Těším se na to! 


