
Přírodopis

Tématické celky 6. ročník
Planeta Země a vznik života na Zemi
Život na Zemi
Základní struktura života
Přehled organismů /od virů po členovce/

Tématické celky 7. ročník
Opakování 6
Zoologie – nauka o živočiších
-Kruhoústí
-Paryby
-Ryby
-Obojživelníci
-Plazi
-Ptáci
Botanika – nauka o rostlinách
-Výtrusné rostliny
-Semenné rostliny
-Nahosemenné rostliny
-Krytosemenné rostliny
-Společenstva

Tématické celky 8. ročník
Opakování 7
Savci – nejvyvinutější obratlovci
-Přizpůsobení savců prostředí
-Vnitřní stavba těla savců
Přehled hlavních skupin savců
-Savci biomů světa
-Etologie
-Biologie člověka
-Člověk jako součást živočišného systému
-Původ a vývoj člověka
-Lidská plemena
-orgánové soustavy člověka
-Vývin jedince
Genetika
Zdraví a nemoc

Tématické celky 9. ročník
Geologie – věda o Zemi
Horniny a nerosty
Země jako geologické těleso
Přírodní zdroje a hospodaření s nimi
Dějiny planety Země
Česko očima geologa
Exkurze, návštěva muzea



Chemie

Tématické celky 8. ročník

Vlastnosti látek
Částicové složení látek
Vzduch, kyslík, vodík
Voda – formou projektu
Halogeny
Kyseliny a zásady
Uhlík a uhlovodíky
Ropa – formou projektu
Křemík a jeho sloučeniny
Polokovy, kovy
Halogenidy
Oxidy, sulfidy
Deriváty uhlovodíků
Soli

Tématické celky 9. ročník

Opakování 8
Redoxní děje
Energie
Organické sloučeniny
Přírodní látky
Plasty
Chemie a společnost



Anglický jazyk

Tématické celky 3. ročník

Hello                                            Pozdravy,reakce na pokyny
Good morning                             Části dne
My school bag                             Školní potřeby
Colours                                        Základní barvy
Numbers                                      Číslovky 1-2O                            
My classroom                              Předměty ve třídě
How old are you                          Otázka, odpověď
Hallowen                                     Sloveso to be, souhlas, nesouhlas
What is it                                     Určitý a neurčitý člen
What time is it                             Celé hodiny, otázka
Who is it                                      Představení rodiny, kamarádů
Is it big                                        Velikost předmětů
At the Christmas                          Množné číslo podst.jmen
My toys                                        Jednoduché pokyny,hračky
Where is the ball                          Předložky in, on
My T-shirt                                    Oblečení
My head                                       Části těla have got
My body
My jeans                                       These are
My week                                       Dny v týdnu
Let’s go shopping                          I like, I don’t like, I need
Fruit                                               Ovoce
Vegetables                                     Zelenina 
My pet                                           I can , I can’t, like
I am writting                                  Právě probíhající činnost, I am good at…..
Mu mis cooking                            Domov
My school                                      Projekt
The alphabet                                 Abeceda, hláskování jména a jednoduchých věcí

4.ročník

Sloveso „to be“ have got ,ztažené tvary
Spojování jednoduchých vět and, but, or 
Užívání členů the, a, an
Stavba jednoduché věty oznamovací, rozkazovací, tázací
Zápor ve větě



Přivlastňovací pád
Zájmena osobní, ukazovací,přivlastňovací
Přítomný čas prostý – seznámení
Rodinní příslušníci, domov
Zájmová činnost, volný čas
Číslovky –desítky
Technika čtení

5.ročník

Opakování ,procvičování
Přítomný čas prostý a průběhový
Tvoření otázek a odpovědí,tvoření záporů
Sloveso have got,to be
Modální slovesa can, must
Otázka a zápor pomocí „do“
Rozkazovací způsob v záporu
Vazba There is
Slovesa to like, to want
Číslovky do sta
Roční období, měsíce, dny v týdnu datum
Budoucí čas pomocí“ going to“
Stupňování příd jmen pomocí koncovek

6: ročník

Množné číslo podstatných jmen, sloveso  TO BE
Přivlastňovací pád , sloveso HAVE GOT
Rozkazovací způsob
Sloveso CAN, vazba THERE IS, THERE ARE
Přítomný čas průběhový
Přít. čas prostý, příslovce označující opakovanost děje
Ukazovací zájmena, doplňovací otázky
Srovnání přítomných časů
Minulý čas prostý

7. ročník

Opakování, prázdniny, cestování
Způsobové sloveso MUST, trávení volného času, povinnosti
Sloveso TO HAVE TO, svátky, oslavy
Počitatelná a nepočitatelná podst. jména, vyjádření množství
Stupňování přídavných jmen
Budoucí čas
Předpřítomný čas, oblíbené činnosti
Tvoření příslovcí,
Minulý čas průběhový, srovnání min.časů




