
 

 
 

 
PLÁN VÝUKY OD 17. 6. 2019 DO 21. 6. 2019 

 TŘÍDA IX.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T41 

Závěrečná hodina 
- zkoušíme píseň 
- píšeme proslov 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T41 

Self-assessment 
Revision  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T41 

- 
 

 
 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T41 

 
- 

  
Možnost opravy písemné práce 

 

MATEMATIKA 
T41 

Řešení rovnic s neznámou ve 
jmenovateli 

 

  
 

PŘÍRODOPIS 
T41 

- 
 

  

CHEMIE 
T41 

-   

DĚJEPIS 
T41 

-  Prezentace!! 

ZEMĚPIS 
T41 

Opakování učiva 9. ročníku :-)   

FYZIKA Opakování učiva 9. ročníku :-)   



 

T41 

VOLBA POVOLÁNÍ 
(+ PŘÍPRAVA NA 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY) 

  Chystáme program na 
slavnostní zakončení školního 

roku 

Jiná sdělení 
T41 Po 17. 6. Výuka dle rozvrhu 

Osv, Ov - vybírání učebnic (prosím, všechny učebnice s sebou i peníze pokud víte, že učebnice nejsou v                  
pořádku nebo je nemáte), o velké přestávce se společně vyfotíme v mikinách a tričkách, nezapomenout si je                 
vzít s sebou! 

Út 18. 6. - pá 21. 6. - školní výlet Lednice (nezapomenout odevzdat návratku o bezinfekčnosti a zdravotní                  
způsobilosti) 

Prosím o poučení Vašeho dítěte o pravidlech chování a bezpečnosti na školním výletě. Pokud nebude někdo                
respektovat pravidla chování a dbát pokynů pedagogů, bude mu rodiči zajištěn jeho okamžitý individuální odvoz z                
výletu domů, ještě před stanoveným termínem společného návratu. S žáky jsme domluvení, že mobilní telefony               
budou po dobu výletu používat jen v nezbytných případech. 

------------------------------------------ 

Poslední týden - organizace 

Pondělí 24. 6.  

- Instalace výstavy na Eko gymnáziu v Brně (bližší informace budou dodány) 

Úterý 25. 6. 

- prezentace třídních projektů pro spolužáky (dopoledne) 
- třídnické hodiny 
- končíme ve 12:50 
- od 16:00 prezentace třídních projektů pro rodiče 

Středa 26. 6. 

- přesun učebnic do „nových“ tříd 
- třídnické hodiny 



 

- končíme ve 12:50, nultá hodina odpadá 

Čtvrtek 27. 6. 

- třídnické hodiny 
- končíme ve 12:50, nultá hodina odpadá 

Pátek 28. 6. 

- 8:25 sraz ve třídě 
- 8:25-9:10 rozdáváme si vysvědčení 
- 9:20 sraz v tělocvičně na oficiální zakončení školního roku 
- končíme v 10:30 
- obědy je třeba případně přihlásit (všichni je máme odhlášené) 

29. 6.-1. 9. PRÁZDNINY :-) 

 


