
osmileté 1. ročník duben Číslovky – druhy, skloňování; slovesa – jejich mluvnické významy; způsob a čas (studium podle gcr pokynů – výtah, výpisek, myšlenková mapa); procvičování v prostředí Google Class 

Room a umimeto.org; epické a lyrické, jejich zákl. jazykové prostředky; Ilias a Odysseia

květen Skladba - větný člen, věta a souvětí, věta hlavní a vedlejší, interpunkce (studium podle gcr pokynů – výtah, výpisek, myšlenková mapa); procvičování v prostředí Google Class Room a 

umimeto.org; příprava a realizace mnohostranného projektu „Co už jsme všechno zažili…!“

červen Závěrečná opakování; příprava a realizace mnohostranného projektu „Co už jsme všechno zažili…!“

2. ročník duben Dějiny literatury – přehled období literárních dějin; domácí četba – práce s textem; vypravování - bajka; skladba - druhy vedlejších vět

květen Dějiny literatury – osobnosti literárních dějin; domácí četba – práce s textem; slohová práce; graf souvětí

červen Závěrečné opakování

3. ročník duben

Základy lexikologie – opakování, nové poznatky: česká slov. zásoba a cizí jazyky, její stratifikace (studium podle gcr pokynů – výtah, výpisek, myšlenková mapa); procvičování  v postředí 

Google Class Room a umimeto.org; příprava a realizace multimediální prezentace „Tohle je ono!“ (práce dvojic); šílené století – literatura o dějinných zlomech 20. století 

květen Základy textové syntaxe (hl. funkční větná perspektiva), (studium podle gcr pokynů – výtah, výpisek); procvičování v prostředí Google Class Room a umimeto.org; strukturovaná stylistická 

práce – jednoduchý esej; šílené století – literatura o dějinných zlomech 20. století II.

červen Závěrečná opakování

4. ročník duben Významná díla české literatury 20. století; tvoření slov

květen Současná literatura; lexikologie – slovo a jeho význam

červen Současná literatura, slohová práce - vypravování

5. ročník duben Literatura středověku – arabská literatura, evropská středověká literatura 

květen Literatura středověku – staroslověnsky, latinsky a česky psaná literatura

červen Literatura středověku – staroslověnsky, latinsky a česky psaná literatura

6. ročník duben Hugo (Chrám Matky Boží v Paříži), Puškin (Evžen Oněgin); základy derivologie; pravopis spojený s derivologií; popis umělecký

květen Poe (Havran, Jáma a kyvadlo); publicistika

červen Mácha (Máj), Erben (Kytice); fejeton

7. ročník duben Próza, poezie a drama 1. pol. 20. století – česká a světová literatura (směry a jejich osobnosti)

květen Próza, poezie a drama 1. pol. 20. století – česká literatura (osobnosti meziválečné české literatury); syntax - věta, souvětí, výpověď

červen Próza a drama ve světové literatuře 1. pol. 20. stol.; analýza neuměleckého textu

8. ročník duben Česká literatura 2. poloviny 20. století

květen Česká literatura 2. poloviny 20. století

červen Rozbory textů; maturitní zkouška

šestileté 1. ročník duben Téma literárního díla – práce s textem; syntax – souvětí (vedlejší věty); stylistická a pravopisná cvičení

květen Syntax – souvětí (graf souvětí); slohová práce;  stylistická a pravopisná cvičení

červen Systematizace poznatků lit. teorie; syntax – souvětí (poměry hlavních vět); závěrečná opakování

2. ročník duben Významná díla české literatury 20. století; syntax – stavba věty jednoduché, větné členy

květen Současná literatura; syntax - souvětí

červen Současná literatura; interpunkce v souvětí; slohová práce - vypravování

3. ročník duben Starověká literatura římská: vývoj poezie; stylistická a pravopisná cvičení, zvuková stránka jazyka

květen Středověká literatura: hrdinské eposy; styl prostěsdělovací

červen Středověká literatura: počátky českého písemnictví; slohová práce

4. ročník duben Klasicismus; České národní obrození (literární osobnosti); stylistická a pravopisná cvičení

květen Preromantismus; romantismus ve světové literatuře; stylistická a pravopisná cvičení

červen Romantismus v české literatuře; stylistická a pravopisná cvičení

5. ročník duben Anarchismus, vitalismus, generace buřičů v české poezii a próze; literatura fantazie, odborný text a styl

květen Reakce na první světovou válku ve světové próze; syntax – skladební vztahy, rozbory

červen Avantgarda; stylistická cvičení

6. ročník duben Světová literatura 2. pol. 20. století; didaktické testy; příprava ÚZ

květen Systematizace poznatků, didaktické testy; příprava ÚZ

červen Rozbory textů; didaktické testy; příprava ÚZ

čtyřleté 1. ročník duben Hrdinské eposy, středověká lyrika, žákovská poezie; stylistická a pravopisná cvičení, zvuková stránka jazyka

Český jazyk a literatura



květen Staroslověnská a latinská lit. na českém území; stylistická a pravopisná cvičení

červen Česká středověká literatura; stylistická a pravopisná cvičení; slohová práce

2. ročník duben Klasicismus; České národní obrození (literární osobnosti); stylistická a pravopisná cvičení

květen Preromantismus; romantismus ve světové literatuře; stylistická a pravopisná cvičení

červen Romantismus v české literatuře; stylistická a pravopisná cvičení

3. ročník duben Modernismus v české a světové literatuře; stylistická a pravopisná cvičení, odborný text a styl

květen Modernismus v české a světové literatuře; základní pojmy syntaxe

červen Modernismus v české a světové literatuře; syntaktická cvičení

4. ročník duben Světová literatura 2. pol. 20. století; didaktické testy; příprava ÚZ

květen Systematizace poznatků, didaktické testy; příprava ÚZ

červen Rozbory textů; didaktické testy; příprava ÚZ



duben
květen
červen
duben zač.: minulý průběhový, cestování                                    pokr.: předpřítomný čas, popis místa
květen zač.: budoucí čas, cestování                                               pokr.: předpřítomný čas, rodina
červen zač.: opakování časů, restaurace                                       pokr.: budoucí časy, online shopping                            opakování gramatiky a slovní zásoby
duben zač.: slovosled, cestování                                                    pokr.: předpřítomný čas, cestování                               online konverzace s rodilými mluvčími SOL Barnstaple
květen zač.: modální slovesa,  lidské tělo, zdraví                         pokr.: modální slovesa, jídlo
červen zač.: předpřítomný čas, dobrovolnictví                            pokr.: přídavná jména, bydlení                                        opakování gramatiky a slovní zásoby
duben zač.: druhý kondicionál, peníze                                           pokr.: opakování časů, rodina

květen zač.: modální slovesa,  koronavirus, zdraví                      pokr.: předminulý čas, zločinnost, soudnictví

červen zač.: opakování gramatiky, léto, cestování                      pokr.: nepřímá řeč, opakování slovní zásoby                opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: předpřítomný čas, cestování                                     pokr.: modální slovesa pro spekulaci, vzdělání

květen zač.: modální slovesa, jídlo                                                 pokr.: členy, školství, média

červen zač.: přídavná jména, bydlení                                             pokr.:  frázová slovesa, slovotvorba, jídlo                       opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: modální slovesa, média, zprávy                                pokr.: budoucí časy,  frázová slovesa

květen zač.: členy, nakupování, peníze                                          pokr.: podmínkové věty, idiomy, formální dopis

červen zač.: trpný rod, literatura                                                    pokr.: slovotvorba, čas a práce                                           opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: slovesné vazby, předložky, zločin a trest                pokr.: opakování, zvuky, četba

květen zač.: modální slovesa, kultura, zvyky                                pokr.: participiální věty, bydlení, britská kuchyně

červen zač.: modální slovesa v minulosti, řeč těla                      pokr.: inverze, kultura                                                            opakování gramatiky a slovní zásoby

duben příprava na maturitní zkoušku, písemnou i ústní část ve státní i profilové zkoušce, opakování témat

květen příprava na maturitní zkoušku, písemnou i ústní část ve státní i profilové zkoušce, opakování témat

červen maturitní zkoušky

duben zač.: přítomné časy, osobní identifikace                        pokr.: minulý čas / předpřítomný čas,  Velikonoce

květen zač.: minulý čas prostý, předložky místa                         pokr.: předpřítomný čas průběhový / předminulý čas, hudba, četba

červen zač.: minulý čas průběhový, prázdniny                            pokr.: budoucí čas, sporty                                                      opakování gramatiky a slovní zásoby
duben zač.: počitatelná x nepočitatelná podstatná jména, životní prostředí                pokr.: minulé časy, used to, historie Británie

květen zač.: slovesné vazby, budoucí čas, životní události     pokr.: předpřítomný čas, řešení problémů

červen zač.: předpřítomný čas, svět práce                                 pokr.: frázová slovesa, storytelling                                        opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: slovesné vazby, kultura                                            pokr.: systém časů, bydlení

květen zač.: minulé časy,  voda                                                     pokr.: kvantitativní determinátory, literatura-recenze

červen zač.: předminulý čas,  ekologie                                        pokr.:  slovesné vazby, technologie                                        opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: budoucí časy, Velikonoce                                        pokr.: trpný rod, nakupování

květen zač.: frázová slovesa, zdraví, koronavirus                     pokr.: have st.done, nakupování, svátky

červen zač.: opakování gramatiky, osobní identifikace           pokr.: nepřímá řeč, jídlo                                                             opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: slovesné vazby , časy, technologie                        pokr.: kondicionály,  would rather, had better, Velikonoce  

květen zač.: neurčitá zájmena, frázová slovesa                        pokr.: minulá modální slovesa, lidské tělo

červen opakování gramatiky, slovní zásoby ,  maturity z francouzského jazyka

duben opakování gramatiky  a slovní zásoby

květen opakování gramatiky  a slovní zásoby

červen maturitní zkoušky

duben zač.: opakování časů, stupňování, cestování, věda, technologie             pokr.: budoucí časy,  předložkové vazby, online svět, technologie                                                                           

květen zač.: předpřítomný čas, sporty, svět práce, vynálezy                                  pokr.: předminulý čas, modální slovesa, jídlo, kultura a zvyky

červen zač.: předpřítomný průběhový,  modální slovesa, zdraví                           pokr.: modální slovesa, frázová slovesa, řeč těla, plány              opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: minulé časy, slovesné vazby, historie                                                   pokr.: předpřítomný, cestování

květen zač.: členy, předložky, nakupování, peníze, svět práce                              pokr.: modální slovesa, jídlo

červen zač.: budoucí časy, předložky,  cestování                                                     pokr.: trpný rod, bydlení, literatura                            opakování gramatiky a slovní zásoby

duben zač.: pomocná slovesa, modální slovesa, příroda, zdraví a nemoci        pokr.: systém časů, bydlení

květen zač.: trpný rod, předpřítomný čas, nakupování, zdraví                               pokr.: determinátory, recenze, četba

červen zač.: vztažné věty, zdraví, léto, prázdniny                                                     pokr.: slovesné vazby, technologie                            opakování gramatiky a slovní zásoby

duben příprava na maturitní zkoušku, písemnou i ústní část ve státní i profilové zkoušce, opakování témat

květen příprava na maturitní zkoušku, písemnou i ústní část ve státní i profilové zkoušce, opakování témat

červen maturitní zkoušky

Anglický jazyk
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně A1 na základě online cvičení z Deutsche Welle - Deutschkurse

květen L.8 slovní zásoba k tématu meine Freizeit, unsere Hobbys/nepravidelná slovesa v přít.čase, stupňování příslovcí gern, gut

červen L.9 slovní zásoba k tématu Familie, Familienfotos, popis obrázku, opakování přivlastňovacích zájmen, rozkazy

duben Opakování lekce 1, Genial 2 - Eigenschaften, Einen Freund beschreiben, slovní zásoba lekce 1, pracovní listy - Ostern

květen Dokončení lekce 1, Genial 2 - Personalpronomen und Verben mit Dativ, Nebensätze mit - dass, Text - Auf dem Schulhof, opakování slovní zásoby lekce 1

červen Četba - Die Reise nach Wien, lekce 2, Genial 2, Orientierung in der Stadt, Wegbeschreibung, slovní zásoba lekce 2

duben psaní deníku - CoronaTagebuch, téma: Ostern - četba vitamin.de, L.10 - témata móda, jídlo, sport, online cvičení k tématům z Deutsche Welle - Deutschkurse

květen procvičování slovní zásoby L.10, Tipps für Leben - Ratschläge, Endungen der Adjektive

červen L.11 préterita pravidel.i nepravidelných sloves, četba- Einstein und die falsche Fährte

duben Téma Feste: Ostern, Valentinstag, Geburtstag, Halloween, opakování a procvičování minulých časů sloves vč. času předminulého, výukové video Jojo sucht das Glück, Kap. 18 - 24

květen Další svátky dle lekce 3: Karneval, Flashmob, sl. zásoba lekce 3, spojky časové (souslednost v minulosti), Jojo sucht das Glück 25 - 29

červen Dokončení lekce 3 - Literatur und Landeskunde, Wiederholungsstation, texty a cvičení v prac. sešitě. Jojo sucht das Glück, kapitoly 26 - 33 (dokončení první řady)

duben Četba Das Gold von Caxamalca, Kap. 1 - 8, dokončení lekce 8, opakování sl. zásoby, trpný rod, Wiedeholungsstation

květen Četba Das Gold von Caxamalca, Kap. 9 - 18, téma odborné vzdělávání, práce a studentské brigády (L9), konjunktiv préterita

červen Četba Das Gold von Caxamalca, Kap. 19 - 26, dokončení L9, sl. zásoba, cvičení v prac. sešitě, přijímací pohovor 

duben Deutsche Bundesländer - kvíz a recherche, slovní zásoba L6 (online nástroj vocabee), četba s úkoly Das Gold von Caxamalca, Kap. 1 - 8

květen Lekce 6: německá města a regiony, téma: život ve městě a na venkově, modální částice, četba Das Gold von Caxamalca, Kap. 9 - 18

červen Dokončení L6, nominální vs. verbální styl, úkoly k textům Unser Ausland, Poesie in der Stadt, četba Das Gold von Caxamalca, Kap. 19 - 26 (dokončení)

duben Konjunktiv II - opakování + Konjunktiv I, Thema Umweltschutz - Aufsatz schreiben, Freiwilliges Ökologisches Jahr - HV, Zusammenfassung der Informationen

květen Nepřímá řeč a její využití - Zusammenfassung eines Textes, L.6. Thema Stadt und Land, Modalpartikeln, indefinites Pronomen man, lokale Präpositionen

červen Nebensätze - Wiederholug - komplett, Gedichte für Brno

duben Referate zu den Abiturthemen

květen Referate zu den Abiturthemen

červen Abitur

duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben 1.A Mit uns - Lekce 3 - Feste und Bräuche; feiern; časové věty, opakování - slovosled v německé větě, opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 na základě online 

cvičení (detsche Welle - Deutschkurse), Thema Ostern - četba vitamin de

1.B Četba - Liebe braucht Zeit, lekce 15 Ideen 2, Kommunikationsmittel, Handschriften, prac. sešit - Charaktereigenschaften, gramatika - Verben mit Dativ und Akkusativ

1.C Téma škola, opakování slovní zásoby, rozkazovací způsob, online testy a procvičování lekce 6

květen 1.A Mit uns - Lekce 4 - Bydlení; weil/deshalb/ wegen; opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 na základě online cvičení (detsche Welle - Deutschkurse)

1.B Četba - Die Hochzeit, lekce 15 Ideen 2, prac. sešit - Wen, was oder wem?, Modalverben + cvičení, Wortschatz L15 + test

1.C Výukové video Erste Wege in Deutschland, témata L7: text Die Welle, barvy, pocity, předložky se 4.p. a přivlastňovací zájmena

Německý jazyk
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník



červen 1.A Mit uns - Lekce 4 - Land x Stadt; mein Zimmer; Umziehen, obwohl, trotzdem, trotz; opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 na základě online cvičení (detsche 

Welle - Deutschkurse)

1.B Verrückte Ideen, lekce 16 Ideen 2, Texte + Fotos, Weltrekorde, prac. sešit - Maße und Gewichte, Superlativ, procvičování,opakování, testy

1.C Brauchen Sie Hilfe? - dokončení a procvičení lekce 7, slovní zásoba k lekci, procvičení způsobových sloves

duben 2.A infinitiv s zu; modální slovesa - shrnutí; zkracování vět do infinitivní konstrukce; Jugend in Deutschland; četba: Der Junge im gestreiften Pyjama; opakování 

a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 a B2 na základě online cvičení (detsche Welle - Deutschkurse)

2.B Četba - Idole und Vorbilder, lekce 19, Ideen 2, pracovní sešit - Unfälle und Krankheiten, Präteritum, opakování obwohl x trotzdem, slovní zásoba lekce 19

2.C Ideen 2, dokončení lekce 19, mein Idol-vyprávění, procvičování silných sloves, trotzdem, obwohl-tvorba vět 

květen 2.A Konjunktiv II; podmínkové věty; Komsum; četba: Der Junge im gestreiften Pyjama; opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 a B2 na základě online cvičení 

(detsche Welle - Deutschkurse)

2.B Četba - Wann ist man Erwachsen?, lekce 20, Ideen 2, pracovní sešit - Sportarten, gramatika - reflexive Verben, slovní zásoba lekce 20

2.C Ideen 2, lekce 20, slovní zásoba, Ortsadverbien, Extreme, sloveso lassen

červen 2.A Věty účelové, Umgang mit Geld; četba: Der Junge im gestreiften Pyjama; opakování a rozšiřování slovní zásoby úrovně B1 a B2 na základě online cvičení (detsche 

Welle - Deutschkurse)

2.B Dokončení lekce 20 - text Base-Jumping, Extreme, pracovní sešit - Ortsadverbien, Verben lasen, dürfen, opakování slovní zásoby lekce 20

2.C Text Base Jumping, práce s tématem Wann ist man Erwachsen, četba, příprava vyprávění

duben 3.A Brauchen Sie Hilfe? - dokončení a procvičení lekce 7, slovní zásoba k lekci, procvičení způsobových sloves

3.B Četba Ein Fall auf Rügen s úkoly, kapitoly 1 - 5, témata restaurace a supermarket dle lekce 17, tzv. Wechselpräpositionen

květen 3.A Četba Ein Fall auf Rügen s úkoly, kapitoly 6 - 10, lekce 26 - humor ve filmu, pocity a empatie (texty, poslechy, konverzační úkoly), předložkové vazby sloves 

a zájmenná příslovce/ DSD skupina: Ausblick 2 L1 WS, LV

3.B Četba Ein Fall auf Rügen s úkoly, kapitoly 6 - 10, Jobs für Jugendliche, procvičení a dokončení lekce 17 v prac. sešitu

červen 3.A Dokončení lekce 26 - slovní zásoba, Wiederholungsstation, procvičování a opakování v pracovním sešitě, online testy, DSD skupina: Infinitiv ohne zu mit zu - 

opakování, gramatika L1 Ausblick 2

3.B Die Zeitreise, Fernsehshows, préteritum - úvodní témata a gramatika lekce 18

duben 4.A Referate zu den Abiturthemen

4.B Wiederholung

4.C Wiederholung

květen 4.A Wiederholung, Referate zu den Abiturthemen

červen 4.A Abitur

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben sloveso gustar, osobní zámena ve třetím pádě, samostatná zájmena, rodina

květen přivlastňovací zájmena, tampovo, popis osoby, vzhled, charakter, každodenní činnosti, vyjadřování časových údajů, části dne, después de/antes de + infinitiv

červen zvratná slovesa, vyjadřování frekvence, posloupnosti (primero, después, lluego, al final), nepravidelná slovesa v přítomném čase

duben pretérito compuesto a odpovídající příslovečná určení, sloveso poder, saber, mluvit o zážitcích, zkušenostech, schopnostech, možnostech, četba 

květen opakování sloves v přítomném čase, pravidelná, nepravidelná - komplet; para/porque; desde hace...; sdělovat potíže, dávat doporučení, mluvit o pocitech; četba

červen indefinido, biografie svá či jiných osob, vprávění minulých dějů + odpovídající příslovečná určení; četba

duben
květen
červen
duben subjuntiv prézenta, rozkazovací způsob kladný, rozkaz u zvratných sloves; lidské tělo, sdělit potíže, symptomy nemocí, dát radu, sportem ku zdraví

květen
červen

Španělský jazyk
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben otázka, osobní zájmena -předmět přímý

květen osobní zájmena - předmět nepřímý, nepřímá řeč

červen vedlejší věta vztažná, popis osoby
duben  přivlastňovací zájmena samostatně stojící, výrazy množství; domácí práce

květen ukazovací a tázací zájmena samostatně stojící; dobrovolnické aktivity

červen výrazy množství a míry; povolání

duben podmínkové věty, podmiňovací způsob minulý; literatura: psanít fantastického textu, poslech a porozumění písním, převyprávět komiks

květen příčestí přítomné, přechodník; literatura: vypravěč, vyprávění 

červen vedlejší věty příčinné, důsledkové, přípustkové; prohloubení a opakování vypravěčských postupů

duben DST na téma "Mémoire", metodologie analýzy textu, četba a rozbor úryvků z: "Cannibale" (D. Daeninckx), "Strophes pour se souvenir" ( Louis Aragon )

květen úryvek z "La b?te humaine"  (Zola), "Inyenzi ou les Cafards (Scholastique Mukasonga)

červen Sébastien Spitzer : Ces r?ves qu’on piétine - četba, rozbor textu

duben příprava textů k ústní maturitě "Candide",

květen texty na téma"Altérité"

červen pokračování práce s texty na téma "altérité"

duben
květen
červen
duben v restauraci a kavárně, francouzské speciality, vaření

květen dělivý člen, sloveso FAIRE, vyjádření preferencí

červen volnočasové aktivity

duben vyjádření pocitů, passé composé sloves s pomocným ETRE

květen - imparfait pro popis (« c´était super, il faisait beau »), dopis z dovolené

červen opakování

duben nominalizace, slovní zásoba rozvoje města

květen komparativ a superlativ, absolutní zápor

červen frankofonní hudba a její interpreti

duben le, en,y; dont; trpný rod + slovní zásoba lekce 8, opakování

květen podmiňovací způsob, podmínky; samostatná zájmena + slovní zásoba obecně, opakování

červen procvičování, maturita

Francouzský jazyk
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Opakování ČR, její regiony, 
květen pamětihodnosti, kulturní dědictví 
červen Politický systém ČR
duben Postavení člověka ve společnosti 
květen Člověk v dospívání - vývoj dítěte; 
červen změny v dospívání, nejčastější problémy a jejich řešení
duben Principy demokracie, volby
květen Lidská práva
červen Právní řád ČR, soudy Protiprávní jednání
duben Tržní hospodářství - Výroba, obchod, služby - Nabídka, poptávka

květen - Bankovní systém - Daně

červen - Hosp. politika státu

duben Vývojová psychologie - vývojové etapy v životě člověka

květen Psychologie v každodenním životě - zvládání zátěžových situací: stres, frustrace

červen Duševní zdraví - poruchy duševního zdraví - duševní hygiena

duben významné mezinárodní organizace - EU

květen - NATO, OSN

červen Proces globalizace – projevy, aktéři, důsledky

duben Právo: - Občanské soudní řízení - Živnostenské právo - Správní právo - Trestní právo

květen Právo EU Ekonomie: - Základní otázky ekonomie, vývoj - Základy tržního systému - Peníze, bankovnictví

červen Ekonomická spolupráce Úloha státu v ekonomice. Politologie - politické strany a volební systémy

duben Hermeneutika Filosofie a metodologie vědy Česká filosofie - JAK, TGM, Klíma, Patočka, Havel, Bělohradský, Bondy, Kostka. Etika

květen Opakování k maturitě

červen
duben Obecná psychologie - vnímání - představy - fantazie

květen Obecná psychologie - myšlení - paměť - Učení - emoce

červen zátěžové situace v životě člověka, stres, frustrace, konflikty
duben Opakování – formy státu a pol. režimy

květen Ústavní systém ČR Volební systémy

červen Pol. strany a jejich ideologie

duben Opakování - hist. proces evropské integrace - orgány a legislativa EU

květen NATO

červen OSN

duben základy trestního práva

květen základy pracovního práva

červen soudnictví, státní zastupitelství, advokacie

duben hospodářská politika státu: nástroje a cíle Státní rozpočet

květen česká ekonomika v období transformace; ekonomické krize 

červen opakování

duben Vybrané kapitoly z dějiny filosofie 19. stol.

květen Vybrané kapitoly z dějiny filosofie 20. stol.

červen
duben Vývojová psychologie - vývojové etapy v životě člověka

květen Psychologie v každodenním životě - zvládání zátěžových situací: stres, frustrace

červen Duševní zdraví - poruchy duševního zdraví - duševní hygiena

duben významné mezinárodní organizace - EU

květen - NATO, OSN

červen Proces globalizace – projevy, aktéři, důsledky

duben Právo: - Občanské soudní řízení - Živnostenské právo - Správní právo - Trestní právo

květen Právo EU Ekonomie: - Základní otázky ekonomie, vývoj - Základy tržního systému - Peníze, bankovnictví

červen Ekonomická spolupráce Úloha státu v ekonomice. Politologie - politické strany a volební systémy

duben Hermeneutika Filosofie a metodologie vědy Česká filosofie - JAK, TGM, Klíma, Patočka, Havel, Bělohradský, Bondy, Kostka. Etika

květen Opakování k maturitě

červen

Základy společenských věd + Občanská výchova
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Antické Řecko, řecká polis, kultura, Tažení Alexandra Makedonského, hélenistický svět
květen Starověká Itálie, založení Říma, boje Římanů, římské právo, republika a císařství
červen Antická kultura, náboženství, vznik křesťanství, zánik Říma, stěhování národů
duben Renesance a humanizmus, zámořské objevy, indiánské kultury, turecké nebezpečí v Evropě
květen Nástup Habsburků, jejich politika v českých zemích, Bílá hora
červen Třicetiletá válka, její důsledky v Evropě a u nás
duben Evropský kolonializmus, naše země ve 2.polovině 19. století, Vztah Čechů a Němců, nové kulturní směry
květen Svět na přelomu 19. a 20. století, velmocenská politika Německa, příčiny 1.světové války
červen 1.světová válka, vznik Československa, T.G.Masaryk, počátky čs .republiky
duben Poúnorové Československo, padesátá léta, studená válka

květen Československo v 60.letech, 1968, normalizace

červen 1989, rozpad Československa, svět v 90. letech 20.století

duben Zánik Západořímské říše

květen Evropa a blízký východ v raném středověku

červen Velká Morava a počátky české státnosti

duben Vznik USA

květen Velká francouzská revoluce

červen Vídeňský kongres

duben 2.polovina 19. století ve světě a u nás

květen přelom 19. a 20. století, příčiny 1.světové války

červen 1. světová válka a vznik Československé republiky

duben sametová revoluce

květen 90. léta ve světě a Evropě, ohniska konfliktů

červen maturita

duben České dějiny 1400-1526, renesance a humanismus, reformace

květen České dějiny 1526-1618, Třicetiletá válka

červen Absolutismus, parlamentarismus, vznik USA
duben 20. a 30. léta 20. století ve světě a u nás

květen Druhá světová válka, Československo po roce 1945

červen Svět po roce 1945

duben Francká říše, Arabská říše, Velká Morava

květen Přemyslovský stát, poslední Přemyslovci, Lucemburkové

červen Křížové výpravy, Stoletá válka, renesance a humanismus, reformace

duben Národně-osvobozenecká hnutí v 1. polovině 19. století, průmyslová revoluce

květen Revoluční rok 1848, sjednocení Itálie a Německa

červen 2. polovina 19. století ve světě a u nás

duben Versaillský mírový systém, vznik Československa, 20. léta 20. století u nás a ve světě

květen Světová hospodářská krize roku 1929, totalitarismy, svět ve 30. letech 20. století

červen Maturita z francouzského jazyka/Československo ve 30. letech 19. století

duben Československo v letech 1945-1989

květen Dekolonizace, svět po roce 1989/1991: ohniska konflitků

červen Maturita

duben Římské císařství

květen Stěhování národů, christianizace Evropy

červen První státní útvary na našem území

duben Jagellonská dynastie v českých zemích

květen Zámořské objevy, humanizmus a renesance

červen Třicetiletá válka, absolutismus

duben 2.polovina 19.století ve světě a u nás

květen přelom 19. a 20 století, příčiny 1.světové války

červen 1.světová válka, vznik Československa, T.G.Masaryk, počátky čs .republiky

duben sametová revoluce

květen 90. léta ve světě a Evropě, ohniska konfliktů

červen maturita

Dějepis
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Socio-ekonomická sféra - obyvatelstvo, zemědělství, průmysl
květen Socio-ekonomická sféra - služby, doprava, věda, pokrok, globalizace
červen Socio-ekonomická sféra - opakování, doplňování učiva
duben Světové regiony - Kanada, Mexiko, Banánové republiky, Karibik
květen Světové regiony - Andské země, Jižní roh 
červen Světové regiony - Brazílie a sousedé, opakování Amerika
duben Evropa - historický vývoj, nerostné suroviny, obyvatelstvo, sídla
květen Evropa - hospodářství a doprava; Střední, Severní a Západní Evropa
červen Evropa - Jižní, Jihovýchodní a Východní Evropa; EU
duben Kraje ČR - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina

květen Kraje ČR - Olomoucký, Zlínský, Moravsko-slezský, Jihomoravský

červen Místní region - Brno, okolí koly; Mezinárodní integrace, ohniska napětí ve světě 

duben Socio-ekonomická sféra - zemědělství, průmysl, doprava

květen Socio-ekonomická sféra - spoje, služby, cestovní ruch, globální problémy

červen Socio-ekonomická sféra - životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, opakování

duben ČR - Jihomoravský kraj, Brno, škola a její okolí, bydliště a jeho okolí

květen Evropa - úvod, integrace, EU

červen Evropa - Střední, Severní, opakování

duben Světové regiony - Světový oceán, Austrálie, Oceánie, polární oblasti

květen Světové regiony - Angloamerika, Latinská Amerika

červen Světové regiony - Arabská Afrika, Subsaharská Afrika

duben nevyučuje se

květen nevyučuje se

červen nevyučuje se

duben Přírodní sféra - Atmosféra, Hydrosféra, Biosféra

květen Socio-ekonomická sféra - obyvatelstvo, sídla, zemědělství

červen Socio-ekonomická sféra - průmysl, služby, doprava, cestovní ruch
duben Kraje ČR - Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Zlínský

květen Kraje ČR - Jihomoravský, Brno, okolí školy, okolí bydliště

červen Světové regiony - Austrálie, Oceánie, opakování

duben Prezentace na evropské země - Dánsko, Finsko, Švédsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko

květen Prezentace na evropské země - Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Bulharsko

červen Prezentace na evropské země - Portugalsko, Slovinsko, Chorvatsko, Malta, Kypr, Řecko

duben Světová pobřeží

květen Arktická oblast

červen Přírodní katastrofy

duben Francouzské regiony na jihu

květen Francouzské regiony na severu

červen Francouzské regiony ostatní (martinik, Guadelupe, Eéunion, Guayana

duben Afrika a globalizace

květen Jižní Afrika

červen Opakování

duben Přírodní sféra - Biosféra; Socio-ekonomická sféra - obyvatelstvo, zemědělství

květen Socio-ekonomická sféra - průmysl, doprava, spoje, služby, cestovní ruch

červen Globální problémy, ŽP, Ekologie, Trvale udržitelný rozvoj

duben Kraje ČR - Olomoucký, Zlínský, Moravsko-slezský, Jihomoravský, Brno a okolí

květen Evropa - úvod, evropská integrace, EU

červen Regiony Evropy - střední Evropa

duben Světové regiony - Asie

květen Světové regiony - Amerika

červen Světové regiony - Afrika, Oceánie, Austrálie

duben nevyučuje se

květen nevyučuje se

červen nevyučuje se

Zeměpis
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Desetinná čísla kladná i záporná, číselné výrazy
květen Osová a středová souměrnost
červen Jednoduché konstrukce, opakování
duben Hranoly - cvičení; Mocniny
květen Pythagorova věta a její užití; Výrazy s proměnnou
červen Výrazy, opakování
duben Úpravy mnohočlenů, počítání s mnohočleny
květen Užití výrazů, lomené výrazy
červen Konstrukční úlohy, opakování
duben Goniometrické funkce a jejich užití

květen Tělesa - vlastnosti, základní výpočty

červen Úlohy o tělesech, opakování

duben Kvadratické rovnice- metody řešení, užití, 

květen Další typy rovnic

červen Rovnice opakování

duben Goniometrie a trigonometrie

květen Planimetrie, vlastnosti útvarů a konstrukce

červen Planimetrie, vlastnosti útvarů a konstrukce

duben Analytická geometrie - kuželosečky

květen Analytická geometrie řešení úloh v rovině i prostoru

červen Vybrané úlohy ze stereometrie, opakování

duben Derivace a užití derivací

květen Derivace, limity, průběh funkce

červen Příprava na maturitu

duben Funkce - základ + lineární funkce

květen Rovinné útvary a konstrukční úlohy

červen Geometrie v rovině - opakování
duben Slovní úlohy o pohybu, spol. práci o rovinných útvarech

květen Goniometrické funkce a jejich užití

červen Základy statistiky, opakování

duben Funkce - linární lomená a opakování; Úvod do analytické geometrie

květen Analytická geometrie v rovině

červen Vyjádření útvarů v rovině; Opakování

duben Geometrie roviny - úlohy o přímkách kružnicích, řešení obecného trojúhelníku

květen Mocniny a odmocniny, pravidla, výpočty

červen Opakování - mocniny, funkce, rovnice

duben Aritmetická a geometrická posloupnost

květen Analytická geometrie v rovině

červen Opakování, příprava na test commun

duben Primitivní funkce, výpočet integrálů

květen Aplikace integrálního počtu, opakování

červen Opakování, příprava na maturitu

duben Rovnice a nerovnice

květen Rovnice,nerovnice, soustavy

červen Rovnice - opakování; Vybrané úlohy -výroková logika

duben Goniometrie a planimetrie (vybrané úlohy)

květen Planimetrie, vlastnosti útvarů a konstrukce

červen Opakování

duben Analytická geometrie v rovině

květen Analytická geometrie v rovině i prostoru

červen Vybrané úlohy ze stereometrie, opakování

duben Derivace a užití derivací

květen Derivace, limity, průběh funkce

červen Příprava na maturitu

Matematika
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Elektrické napětí, proud. Vodič nebo izolant
květen Základní elektrický obvod. Bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními. První pomoc při zasažení proudem
červen Magnetické pole v okolí vodiče s proudem. Elektromagnet, zvonek, elektromotor.
duben Archimédův zákon, atmosféra Země, atmosférický tlak
květen Přímočaré šíření světla, odraz světla, zákon odrazu, zrcadla, zob
červen Lom světla na rozhraní dvou optických prostředí. Čočky, zobrazování lomem. Oko. Užití čoček
duben Ohmův zákon, spojování rezistorů, elektrická práce, elektrická energie, elektrický výkon
květen Elektromagnetické jevy (magnetické pole cívky s proudem, stejnosměný elektromotor, elmag. indukce)
červen Střídavý proud (vznik, časový průběh napětí, efektivní hodnoty, alternátor, transformátor, elektrárny)
duben Počasí kolem nás (meteorologie, atmosféra Země, znečišťování ovzduší), Energie a její přeměny

květen Jaderná energie (radioaktivita, jaderné reakce, jaderná energie a její využití)

červen Země a vesmír (Sluneční soustava, naše Galaxie, vývoj hvězd a vesmíru, průzkum vesmíru)

duben Gravitace - Newtonův gravitační zákon, tíhová a gravitační síla, Keplerovy zákony

květen Mechanika tekutin - tlak v kapalinách a plynech, Pascalův zákon, proudění tekutin

červen Základy mechaniky tuhého tělesa, opakování učiva

duben Skupenské přeměny, jednoduché výpočetní příklady, fázový diagram

květen Kmitání - rovnice harmonického kmitání, těleso na pružině, vlastní frekvence a rezonance, kyvadlo, základní typy úloh

červen Vlnění- rovnice postupné vlny, interference, stojaté vlnění, zvuk-jeho podstata a vlastnosti

duben Stacionární mag. pole- popis mag. pole vodiče a cívky, nabitá částice v mag. poli, magnetické vlastnosti látek

květen Nestacionární mag. pole - elektromagnetická indukce, indukovaný proud, vlastní indukce. Střídavý proud - popis, jednoduché střídavé obvody. 

červen Střídavý proud v energetice - princip generátoru, elektromotor, transformátor

duben Jaderný reaktor - princip a jeho části, využití jaderného záření

květen Speciální teorie relativity, závěrečné shrnutí

červen -

duben Zdroje energie pro lidsto (obnovitelné, neobnovitelné), úspora energie

květen Elekřina (el. náboj, vodič a izolant, el. pole, elektrický proud, elektrické napětí)

červen Elektrický odpor, Ohmův zákon, spojování rezistorů, elektrická práce, elektrická energie, elektrický výkon
duben Jaderná energie- atom, radioaktivita

květen Země a vesmír- sluneční soustava, orientace na noční obloze, historie kosmonautiky

červen Energie a její přeměny - druhy elektráren, vliv na životní prostředí, výhody a nevýhody.

duben Révision de la cinématique

květen Courant électrique, tension électrique

červen Circuits électriques

duben Lois de Newton, Energie mécanique

květen Circuits électriques (énergies)

červen Révision

duben Optique corpusculaire, physique nucléaire

květen Physique nucléaire

červen Révision

duben Circuits RLC

květen Révision

červen -

duben Gravitace - Newtonův gravitační zákon, tíhová a gravitační síla, Keplerovy zákony

květen Mechanika tekutin - tlak v kapalinách a plynech, Pascalův zákon, proudění tekutin

červen Základy mechaniky tuhého tělesa, opakování učiva

duben Skupenské přeměny, jednoduché výpočetní příklady, fázový diagram

květen Kmitání - rovnice harmonického kmitání, těleso na pružině, vlastní frekvence a rezonance, kyvadlo, základní typy úloh

červen Vlnění- rovnice postupné vlny, interference, stojaté vlnění, zvuk-jeho podstata a vlastnosti

duben Stacionární mag. pole- popis mag. pole vodiče a cívky, nabitá částice v mag. poli, elektromagnt

květen Nestacionární mag. pole - elektromagnetická indukce, indukovaný proud. Střídavý proud - popis, jednoduché střídavé obvody

červen Střídavý proud v energetice - princip generátoru, elektromotor, transformátor

duben Radioaktivita - druhy, vlastnosti, základní typy příkladů na zákon radioaktivní přeměny

květen Jaderný reaktor - princip a jeho části, využití jaderného záření

červen -

Fyzika
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben
květen
červen
duben Dvouprvkové sloučeniny – halogenidy, oxidy, sulfidy
květen Chemické reakce
červen Kyseliny a zásady (hydroxidy)
duben Chemické výpočty - látkové množství, molární hmotnost + základy výpočtů z chemické rovnice
květen Chemické výpočty - látkové množství, molární hmotnost + základy výpočtů z chemické rovnice
červen Základy chemické termodynamiky
duben Chemie přírodních látek - sacharidy, lipidy, proteiny

květen Chemie přírodních látek - sacharidy, lipidy, proteiny

červen Chemie přírodních látek - sacharidy, lipidy, proteiny

duben Chemické výpočty - složení roztoků, z chemického vzorce, z chemických rovnic

květen Základy chemické kinetiky - Guldberg - Waggeův zákon

červen Rovnováhy v acidobazických reakcích, ox. redukčních reakcích, srážecích reakcích

duben ANORGANICKÁ CHEMIE - IV. a V. A skupina PSP

květen ANORGANICKÁ CHEMIE - I. a II.A skupina PSP

červen ANORGANICKÁ CHEMIE - vybrané d - prvky 4. a 5.  periody PSP

duben ORGANICKÁ CHEMIE - Hydroxyderiváty - alkoholy a fenoly

květen ORGANICKÁ CHEMIE - Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony

červen ORGANICKÁ CHEMIE - Karboxylové kyseliny + substituční a funkční deriváty 

duben Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

květen Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

červen Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

duben Základní chemické veličiny - molární hmotnost, molární objem, látkové množství , Avogadrova konstanta

květen Kvantitativní vyjádření složení roztoků - molární + hmotnostní koncentrace, hmotnostní + objemový zlomek

červen Chemické reakce
duben Organická chemie - uhlovodíky

květen Organická chemie - deriváty uhlovodíků

červen Chemie přírodních látek - sacharidy, lipidy, proteiny

duben La liaisons dans les especes chimiques + la stereochimie des especes chimiques - la théorie VSEPR et la théorie d´hybridation

květen La quantité de matiere, la concentration molaire, la concentration massique, la poucentage massique

červen L´avancement de la réaction + tableau d´avancement 

duben Le squelette cqrboné des molecules organiques + modifications du squelette carboné

květen Les groupes caractéristiques en la chie organique

červen Cohésion de la matiere + Effect thermique et transformation chimique

duben L´évolution spontanée d´un systeme chimique

květen Les piles

červen Transformations forcées

duben BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

květen BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

červen BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

duben OBECNÁ CHEMIE - Chemické výpočty - složení roztoků, z chemického vzorce, z chemických rovnic

květen OBECNÁ CHEMIE - Základy chemické kinetiky - Guldberg - Waggeův zákon

červen OBECNÁ CHEMIE - Rovnováhy v acidobazických reakcích, ox. redukčních reakcích, srážecích reakcích

duben ANORGANICKÁ CHEMIE - IV. a V. A skupina PSP

květen ANORGANICKÁ CHEMIE - I. a II.A skupina PSP

červen ANORGANICKÁ CHEMIE - vybrané d - prvky 4. a 5.  periody PSP

duben ORGANICKÁ CHEMIE - Hydroxyderiváty - alkoholy a fenoly

květen ORGANICKÁ CHEMIE - Karbonylové sloučeniny - aldehydy a ketony

červen ORGANICKÁ CHEMIE - Karboxylové kyseliny + substituční a funkční deriváty 

duben BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

květen BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

červen BIOCHENIE - Metabolismus látek - sacharidy, lipidy, proteiny (N - látky)

Chemie
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben Hlavonožci, kroužkovci, členovci 
květen Ostnokožci
červen Ekologie
duben Mechorosty, kapraďorosty
květen Nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny
červen Společenstva
duben Endokrinní soustava, smyslové orgány
květen Pohlavní soustava, rozmnožování
červen Obecné vlastnosti organismů, metabolismus, bioenergetika
duben Vývoj zemské kůry a života na Zemi, horniny a zkameněliny

květen Geologie ČR

červen Země, životní prostředí člověka

duben Krytosemenné rostliny

květen Systém a evoluce hub

červen Rostliny a prostředí

duben Paryby, ryby

květen Obojživelníci, plazi

červen Ptáci

duben Endokrinní soustava, smyslové orgány

květen Pohlavní soustava, rozmnožování

červen Obecné vlastnosti organismů, metabolismus, bioenergetika

duben Ekologie

květen -

červen -

duben Kožní soustava, nervová soustava

květen Endokrinní soustava, smyslové orgány

červen Pohlavní soustava, rozmnožovací soustava
duben Vývoj zemské kůry a života na Zemi, horniny a zkameněliny

květen Geologie ČR

červen Země, životní prostředí člověka

duben Krytosemenné rostliny

květen Systém a evoluce hub

červen Rostliny a prostředí

duben Paryby, ryby

květen Obojživelníci, plazi

červen Ptáci

duben Endokrinní soustava, smyslové orgány

květen Pohlavní soustava, rozmnožování

červen Obecné vlastnosti organismů, metabolismus, bioenergetika

duben Ekologie

květen -

červen -

duben Krytosemenné rostliny

květen Systém a evoluce hub

červen Rostliny a prostředí

duben Paryby, ryby

květen Obojživelníci, plazi

červen Ptáci

duben Endokrinní soustava, smyslové orgány

květen Pohlavní soustava, rozmnožování

červen Obecné vlastnosti organismů, metabolismus, bioenergetika

duben Ekologie

květen -

červen -

Biologie
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník



duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben spam, hoax, rastrová grafika, dokončení HW-periferie
květen počítačové sítě
červen počítačové sítě
duben html, vektorová grafika

květen tvorba www stránky, vektorová grafia

červen databáze, prezentace

duben Archicad – tvorba domu, databáze MySQL

květen Archicad – tvorba domu, databáze MySQL a PHP/HTML/CSS

červen Archicad – tvorba domu

duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, písmo, formátování odstavce, odrážky, dokončení hardware-periferie

květen algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, počítačové sítě

červen algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, počítačové sítě

duben algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, 3D modelování

květen algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, 3D modelování

červen algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, prezentace

duben
květen
červen
duben
květen
červen
duben algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, písmo, formátování odstavce, odrážky, dokončení hardware-periferie

květen algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, počítačové sítě

červen algoritmizace, logické hry, pravidla typografie, počítačové sítě

duben algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, 3D modelování

květen algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, 3D modelování

červen algoritmizace, logické hry, vektorová grafika, prezentace

duben
květen
červen
duben
květen
červen

Informatika a výpočetní technika
osmileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

šestileté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

čtyřleté 1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník


