
PLÁN VÝUKY OD 21. - 25. 10. 2019 
 

7. třída 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T8        Rčení, přísloví, pořekadla; synonyma 

a hononyma.  
 

25. 10. Slohová práce: Charakteristika 
literární postavy. Promyslet, jakou svou 
oblíbenou literární postavu budete 
charakterizovat. 

Prosím toho, kdo chybí, aby si vždy doplnil 
látku.  

Čtení v čítance do str. 22 včetně. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T8 

Holidays 
Transport 

23. 10. Minulý čas 
(Past Simple) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T8 

                 Fragen, sein, Lektion 1   

MATEMATIKA 
T8 

Zlomky - odčítání 
 

24. 10. test - počítání se smíšeným číslem, 
sčítání zlomků 

 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Ryby  Ve středu 23. 10. budeme pracovat s 
podklady ze samostatné práce v poslední 
hodině, prosím, buďtě připravení na svá 
témata. 

DĚJEPIS 
T8 

Středověk   

ZEMĚPIS 
T8 

Afrika - fauna a flora   

FYZIKA 
T8 

Tíhová síla    

Jiná sdělení 
T8 

22. 10. proběhne další bloková výuka 
 
23. 10. se zúčastníme výukového programu Green life - Rok nosorožce, v dobe 12:45 až 13:45, úpoté odcházíme na oběd. Cena je 45,-. 
Prosím o uhrazení. Děkuji 
 

!!! OMLOUVÁNÍ DĚTÍ !!! 
 



Zasílám upřesnění, jak omlouvat děti .... Jelikož se nám občas ještě staně nějaký malý nesoulad, prosím o dodržování následujícího: 
 
Když dítě náhle onemocní, nebo nastanou náhlé rodinné duvody:  

- Vaší povinností je do dvou pracovních dnů od nepřítomnosti žáka dát vědět škole, co je s Vašim dítětem (neslouží jako 
omluvenka) 

- Po návratu do školy jste povinni absenci řádně omluvit do třech pracovních dnů 
 

Když víte předem, že dítě bude chybět: 
- je možné absenci omluvit předem, nebo až po skončení absence stejně jako v prvním případu  

 
Když dítě odchází z vyučování: 

- pokud žák odchází z vyučování sám bez Vašeho doprovodu, je NUTNÉ mít od Vás žádost písemně (Edookit). Omluvená 
absence předem NESTAČÍ. Když předem pouze omluvíte absenci, škola počítá s tím, že si dítě osobně vyzbednete ve škole. 
Samotná omluvenka tedy nestačí k puštění dítetě z výuky.  

- Prosím posílejte předem Edookitem zprávu, že žádáte o puštění dítěte v danou dobu. 
- Absenci můžete omluvit předem, ale i zpětně do tří dnů. 
- Omlouvání absence a odchod žáka z výuky jsou dvě rozdílné věci 

 
Poslední důležitá věc: Prosím, abyste žádost o odchod dítě z výuky posílali v kopii i paní asistentce Haně Bajerové. Je velmi 
pravděpodobné, že Vaše dítě nebude odcházet z mé hodiny. Paní asistentka Bajerová je se třídou celý den a je potřeba, aby i ona byla 
informována. Bohužel nemám vždy prostor paní asistentce sdělovat tyto informace.  
 
Děkuji Vám za dodržení výše uvedených pokynů. Moc to pomůže mně i správnému chodu třídy. Ještě jednou děkuji za pochopení. 
 
Hezký víkend Vám všem 

 
 


