
PLÁN VÝUKY 14. 6. - 18. 6. 2021

TŘÍDA IX.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T40

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T40

Happy week

● Porozumění anglických videí
● Konverzace

Sleduji anglická videa a rozumím textu.

Konverzuji na zvolené téma.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T40

Conversation- holiday Vyprávím o cestování a plánech na prázdniny.

NĚMECKÝ JAZYK
T40

“Ich wünsche euch einen schönen Ausflug

und kommt gut Heim!”

MATEMATIKA
T40

Školní výlet



PŘÍRODOPIS
T40

--- Cíl pro tento týden:
➢ užít si výlet :-)

ZEMĚPIS
T40

--- Cíl pro tento týden:
➢ užít si výlet :-)

CHEMIE
T40

Po - Uzavírání klasifikace Cíl pro tento týden:
➢ užít si výlet :-)

FYZIKA
T40

INFORMATIKA
T40

DĚJEPIS
T40

Školní výlet

Jiná sdělení
T40

14. 6. - Pedagogická rada

15. 6 - 17. 6. - ŠKOLNÍ VÝLET

Vzhledem k tomu, že jsme dlouhou dobu nevěděli, jaká bude v červnu epidemiologická situace, výlet řešíme až na
poslední chvíli. Přesto pevně doufám, že stejně jako s adaptačním pobytem v na začátku tohoto školního roku,
organizaci zvládneme a výlet si užijeme :-)

Máme zamluvený opět tábor v Brumově (jako na adapťák) v termínu 15. 6. - 17. 6., tedy 3 dny + 2 noci.

Vařit si budeme sami - velká výzva na závěr!

Cestu TAM zvládneme pěšky (cca 16 km) s delší přestávkou v Lomnici (samoobsluha), batohy na zádech. Cesta
zpět linkovým autobusem č. 333  Brumov (16:09) - Tišnov (16:51) - peníze na cestu, cestovní doklady a
respirátory/roušky u sebe!

Náklady na ubytování budou asi 500 Kč + náklady na jídlo - během týdne poprosím o předběžnou částku a



závaznou přihlášku, vyúčtování bude dle reálných nákladů vyúčtováno po výletě.

S sebou - kartičku pojištěnce, cestovní doklady, peníze na úterní svačinu (pokud nebudete mít s sebou), vhodný
oděv do každého počasí a k večernímu ohni, věci v BATOHU, POKRÝVKA HLAVY a DOSTATEK TEKUTIN na
cestu, hygienické potřeby, vhodný je i repelent, opalovací krém (spálené krky po cestě), hry, sportovní potřeby a
hlavně chuť užít si poslední společné chvíle!

*Potvrzení o covid-negativitě - měly by platit PCR testy ze 7. 6., kdo na ně chyběl, doděláme v pondělí 14. 6.
antigenní test.

Doufám, že pojedeme v plné sestavě, tedy 20 + 3 a výlet si náležitě užijeme :-)

Všem přejeme úspěšný týden! DCh + MN + NJ


