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naturalismus - Kuře melancholik, Nekrolog

májovci, Jan Neruda, 

ruchovci, lumírovci, 

ND, A. a V. Mrštíkové

Moderní umělecké směry

Vedlejší věty příslovečné

Významové poměry mezi VH, VV, VČ

Souvětí souřadné a podřadné

Souvětí složité a jeho rozbor

Obecné výklady o jazyce

Indoevropské jazyky

Slovanské jazyky

Národní jazyk a jeho rozvrstvení

Úvaha, recenze, interview

příbuzná podstatná a přídavná jména vyjadřování vl. názoru, souhlas, nesouhlas, 

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

slovesná podstatná jména, gerundium, 

infinitiv

jídlo, oblíbené jídlo, zdravé stravování trpný rod

lidské tělo životní prostředí

vztažná zájmena who, that, which cestování, ubytování

nebezpečí a opatření - should, might chování ve škole, etiketa, pocity, nálady

nemoci a úrazy, u lékaře

v obchodě - nákup oblečení, restaurace

Přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě Ostern - Velikonoce Německé pohádky

Slovesa GEHÖREN, SOLLEN, WERDEN Pozvánka na narozeniny

Příslovečné určení místa, předložky Práce s poslechovým a čteným textem

Počasí, roční období, kdo jede kam na dovolenou

Ist geboren, ist gestorben

Řadové číslovky

Imperativ

ČESKÝ JAZYK A 

LITERATURA

ANGLICKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK



Slovesa s odluč. předponou

Osobní zájmena ve 4. pádě

Pythagorova věta a její užití Statistika a její základní pojmy

Kružnice, kruh Slovní úlohy řešené rovnicemi

Množiny s přirozenými mocniteli a operace s nimi

Konstrukční úlohy a jejich symbolický zápis

Válec

Ms Office Excel - práce s tabulkou

Dějiny 2. poloviny 19. století

Pohybová a polohová energie Elektrické jevy

Vnitřní energie, teplo

Změny skupenství látek

Kovy Kyselost a zásaditost, pH

Nekovy - H, halogen., O, C, S, N, P

Vybrané kyseliny a hydroxidy, vč. obecného 

názvosloví

Oxidy, sulfidy Vybrané soli, vč. obecného názvosloví

Názvosloví - oxidy, sulfidy, halogenidy

Kyseliny - úvod

Orgán. sous. člověka - távicí, dýchací, kožní, vylučovací, oběhová, 

nervová, smyslová

Pohlavní orgány - viz Vz (+ absolvovaný 

výuk. program na Lipce)

Soustava žláz s vnitřní sekrecí - hormonální 

činnost

Politická mapa dnešního světa, znaky státu

Politická a hospodářská uskupení, EU, NATO

Globální problémy, krajina a její ochrana
Mezinárodní konflikty

CHEMIE

PŘÍRODOPIS

ZEMĚPIS A 

ZEMĚPISNÝ 

SEMINÁŘ

DĚJEPIS

NĚMECKÝ JAZYK

INFORMATIKA A 

POČ. PRAKTIKA

MATEMATIKA

FYZIKA


