
9. C 

PLÁN NA TÝDEN                  22. 5. – 26. 5. 2023 LICHÝ TÝDEN 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

* 23. 5. (3. a 4. hodina) – testování žáků 9.ročníků podle kritérií ČŠI (výchova ke zdraví) 

* 24. 5. školní kolo atletické olympiády (pro přihlášené) 

 

DALŠÍ AKCE A INFORMACE: 

* 2. 6. ředitelské volno pro žáky 

* 6. 6. exkurze do Mauthausenu – pro ty, kdo se včas přihlásili 

* 16. 6. exkurze do Temelína – přihlášky dostanete od pana Lukáška 

* 20. – 23. 6. třídní výlet Jaroměř 

* 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.  
 

Český jazyk 

PO (ML) – Vyučovací hodina pod vedením Perníka a Votočky 
ÚT (LIT) – / 
ST (ML) – / 
PÁ (DČ) – Vyučovací hodina pod vedením Frühaufa a Krajíce 

Anglický jazyk 6D Decision time – expressing purpose 

Matematika 

Goniometrické funkce – vzorce a základní výpočty 

Nosíte PS 3. díl, kalkulačku, učebnici, trojúhelník s ryskou, dobře ořezanou tužku, 
kalkulačku s tlačítky SIN, COS. Bude možné si tuto kalkulačku ve škole půjčit, 
pokud si do ní přinesete tužkové baterky. 

Dějepis Česko po roce 1989; Svět po roce 1990; 29. 5. Opakovaní test za celý rok formou a, b, c. 

Zeměpis 

Jihomoravský kraj 

Testík – slepá mapa okresy ČR (kraje HK, Pard., Vys., Olom.) – můžete trénovat i 
doma na aplikaci settera 

Referát se blíží pro: Matěj, Matyáš, Tomáš 

Přírodopis 
Poznávačka nerostů 

Referát 

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 ke 
zdraví 

Plánované rodičovství 

Německý 
jazyk 

Roš: Reisen 
Pej:  Opak. Učiva 7.-9. roč. + samost. Práce na známky 



 

VO Úkol: prezentace globální problémy 

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…)  

V pondělí 22. 5. prezentují: Fanda, Sára, Terka. 

V pondělí 29. 5. prezentují: Kuba a …… 

Těším se na to! 

                 

  


