Harmonogram ročníkových zkoušek 2020 / 2021
1. ročník

český jazyk

termín
(den)

forma

obsah (z čeho)

materiály (v moodlu / v
bakalářích / učebnice....)

úvod do studia literatury, starověká literatura,
ev. a čes. stredověká literatura
materiály v
Moodlu + učebnice

známka
bude
mít
váhu

16. 6. 2021

písemně

anglický jazyk p.u.Růžičková

18.6.2021

písemně

lekce 1 - 4,
učebnice Focus 1

učebnice

10

anglický jazyk - p.u.
Hoffnerová

18.6.2021

písemně

Učivo 1. ročníku

Učebnice MF2, lekce 0-3
vč.slovíčka, WS, WB +
zadané texty GATE

8

psychologie

14.6.2021

písemně

Učivo 1. ročníku

pracovní listy, Moodle kurz

6

pedagogika

21.6.2021

písemně

Učivo 1. ročníku

materály v Bakalářích

6

klavírní přehrávky

17.6.2021

2. ročník

termín
(den)

forma

obsah (z čeho)

materiály (v moodlu / v
bakalářích / učebnice....)

národní obrození, romantismus ve čes. a svět.
lit., slovo a jeho význam, slovní zásoba a vrstvy
slovní zásoby materály na Moodlu

český jazyk

10. 6. 2021

anglický jazyk p.u.Růžičková

lekce 5 - 8,
učebnice
učebnice Focus 2
ústně - 2,5
The UK + London, Housing, Family, The Czech
minuty potítko + republic + Prague, The USA, Australia,
18.6.2021
2,5 minuty
Education in UK and CR and USA
povídání
materiály v moodlu
lekce 5 - 8, učebnice Focus 1
16. 6. 2021
písemně

Aj - konverzace p.u.Růžičková
anglický jazyk p.u.Pilková
Aj - konverzace p.u.Pilková

16.6. 2021

písemně

písemně

The UK + London, Housing, Family, The Czech
ústně - 2,5
republic + Prague, The USA, Australia,
minuty potítko +
18. 6. 2021
Education in UK and CR and USA, Leisure time
2,5 minuty
and hobbies
povídání

8

známka
bude
mít
váhu
8

10

10

8

10

pedagogika

21.6.2021

písemně

učivo 2. ročníku

materály v Bakalářích

6

psychologie

14.6. 2021

písemně

učivo 2. ročníku

pracovní listy, Moodle kurz

6

klavírní přehrávky

17.6.2021

3. ročník

český jazyk

termín
(den)

forma

obsah (z čeho)

materiály (v moodlu / v
bakalářích / učebnice....)

realismus v české a svět. lit., literární moderna,
Česká moderna, tvarosloví
materiály v
Moodlu + učebnice

9. 6. 2021

písemně

anglický jazyk p.u.Pilková

15. 6. 2021

písemně

Aj - konverzace
p.u.Pilková

Future plans, Fashion, Travelling, Food, Pets,
ústně - 4
Sports and games, Mass media, Nature and
minuty potítko,
21. 6. 2021
environment, Weather and seasons, Jobs,
4 minuty
Health and illnesses, Literature
povídání

anglický jazyk p.u.Prášková

15.6. 2021

Aj - konverzace p.u.Prášková

ústně - 4
témata: fashion, Canada, weather, sport,
minuty potítko,
21.6. 2021
hobbies, health, travelling, jobs
4 minuty
povídání

pedagogika - losování
otázky
psychologie - losování
otázky

písemně

Focus 3: lekce 1 - 4

známka
bude
mít
váhu
8

8

učebnice 1 - 5 lekce

10

10

10

16.6.2021

písemně

učivo 3. ročníku

materály v Bakalářích

6

16.6.2021

písemně

učivo 3. ročníku

pracovní listy (Moodle)

6

11.6.2021

písemně

učivo 3. ročníku

pracovní listy (Moodle)

6

LDV

18. 6. 2021

ústně

TVM

17. 6. 2021

písemně

HVM

11. 6. 2021

písemně

VVM

14. 6. 2021

písemně

sociální péče a základy
práva
Metodiky

klavírní přehrávky

17. 6. 2021

6
Instrumentální činnosti a poslechové činnosti
moodle: materiály
hra a hračka v životních obdobích,
grafomotorika a úchopy, expresionismus,
kubismus
moodle: prezentace a materiály (stejné je v
bakalářích)

6

6

