
 

Verze k 18.03.2020 1/24 

Studijní podklady v době mimořádného opatření 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
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CIZÍ JAZYK 
ANJ Skupina 1 – Pojarová: 

- Učebnice MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE: 

- Prostudovat -Lekce 4B (strana 35):  

- Gramatika: Stupňování přídavných jmen –grammar builder (strana110), grammar reference (strana111) 

- Učebnice MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE - Workbook: 

- Lekce 4 A (strana 30): 

- Slovní zásoba – přídavná jména – vyplnit cvičení 

- Gramatika: vyplnit cvičení – lekce 4B (strana 31); vysvětlení v češtině (strana 111) 

- Doplňující materiál – comparatives, superlatives www.helpforenglish.cz 

- Kontakt: katerina.pojarová@skoda-auto.cz 

17.3.2020 
Učebnice Maturita Solutions – Workbook 

- Opakování lekce 3 – 4 
- Strana 107-108 
- Slovní zásoba – strana 114-115 

 
Odpovězte na otázky, odpovědi zašlete na adresu katerina.pojarova@skoda-auto.cz 
Děkuji. 

Food and drink 
Is your diet healthy? Why do you think so? 
Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 
When did you last shop for food? Tell me about it? 
Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 
Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 
In your opinion, what should a school canteen be like? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you often go to the cinema? Why / why not? 
Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 
Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 
When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 
Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 
What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 

http://www.helpforenglish.cz/
mailto:katerina.pojarova@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
 
Sociální pozice a sociální role – výpisky str. 141 – 142 
Sociální skupiny – výpisky str. 145 – 147 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY (3. čtvrtletí) 
 
Učebnice 
 
Současné problémy společenského života  - výpisky z tématu a z uvedených příkladů, (148 – 150) 
 
Globální sociální problémy – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu, str.(151-152)  
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DĚJEPIS 
Nástup reformace – učebnice str. 92 až105, prostudovat a zaměřit se na otázky 
KT 13 Utváření novodobé společnosti v 17. a 18. století ,1.Anglická revoluce, učebnice DEJ s. 106 -108,  otázky a úkoly 
str.108 
KT 14 Západní Evropa v 16. století str. 95 až 98, otázky s. 98 
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MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška. 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 
 
 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 
 
https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 
 
 
 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 
 
https://onlineschool.cz/ 

 
 
Úkoly ke zpracování: 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 

 

Obvod, obsah trojúhelníku 

1) Daný text včetně obrázků prostudujte a zapište do sešitu:  

 

 

 

 

 

2) Ze sbírky SB1 prostuduj a opiš do sešitu řešené příklady 4.74; 4.75 strana 110 – 112  

3) Ze sbírky SB 1 vyřeš do sešitu ze strany 112 příklady 4.76; 4.77; 4.79 

4) Ze sbírky SB 1 vyřeš do sešitu ze strany 113 příklady 4.82; 4.83 obsah S pomocí Heronova vzorce 

a výšku na stranu a pomocí vzorce pro obsah S ze ZŠ;  

5) Ze sbírky SB 1 vyřeš do sešitu ze strany 113 příklad 4.84 obsah S pomocí Heronova vzorce a úhel 

γ pomocí  

 

6) Ze sbírky SB 1 vyřeš do sešitu ze strany 114 příklad 4.89, použijte Heronův vzorec 
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FYZIKA 
Učebnice – FYZIKA – Mechanika 
Příklady na opakování: 
Mechanická práce – str. 105/příklady 3, 5 
Kinetická energie – str. 108/ příklad 3 
Potenciální energie – str. 111/ příklady 3,4 
 

MECHANICKÁ ENERGIE 
Str. 111 – 113 – přečíst.  
Do sešitu opsat rámeček na straně 113, vyřešit na str. 113/ příklad 4. 
 
Příklady na procvičení s výsledky. 

MECHANICKÁ ENERGIE 
1) Jakou kinetickou energii má lyžař při sjezdu, má-li hmotnost 90 kg a rychlost 80 km/h?  (22,2 kJ) 
2) Určete kinetickou energii střely o hmotnosti 6 g, která se pohybuje rychlostí 2160 km/h  (1080 J) 
3) Obkladová dlaždice o hmotnosti 300 g je ve výšce 150 cm nad zemí. Určete její potenciální energii k zemi. (4,5J) 
4) Do jaké výšky by musel vyjít člověk o hmotnosti 60 kg, aby přeměnil všechnu dodanou energii po konzumaci 

jogurtu o energii  375 kJ na mechanickou energii?       (625 m) 
 

Celková energie 
1) Jeřáb převážející vstřikovací formu o hmotnosti 40 t ve výšce 5 m se pohybuje rychlostí 7,2 km/h.  

a) Určete kinetickou energii formy.        (80 kJ) 
b) Určete potenciální energii formy vzhledem k zemi.     (2 MJ) 
c) Určete celkovou energii formy.        (2,08 MJ) 

 

2) Jak se změní kinetická energie automobilu, jestliže se jeho rychlost 3x zvětší? 
a) Zůstane stejná   b)  3x se zvětší.  c)  3x se zmenší.   
d) 9x se zvětší.   e)  9x se zmenší. f)  6x se zvětší. 

 

16. březen 2020 
 

Učebnice – FYZIKA – Mechanika 

Výkon a účinnost 

Str. 114 – 118 – přečíst, nastudovat.  

Texty – Výkon + vzorový příklad, Účinnost stroje – opsat do sešitu. 
Str. 118/ řešený příklad – nastudovat. 
Str. 118/příklady 1-4 – vyřešit do sešitu. 

 
Výkon P 
 
Průměrný výkon P je podíl práce W a doby t, za kterou se práce vykonala. 
 

t

W
P 

   jednotka WattWsJ  1
     vF

t

sF

t

W
P 


  

  



 

Verze k 18.03.2020 12/24 

 
Vzorový příklad: 
Čerpadlo vyčerpá 3 t vody z šachty hluboké 200 m za 4 minuty. 

a) Jakou práci vykoná? 
b) Jaký je jeho výkon? 

 
Řešení: 

mh

st

kgtm

200

240.min4

00033







 

a) MJJhgmsFW 60000006200103000   

 

b) kWW
t

W
P 2500025

240

0000006
  

 
Účinnost stroje 
 

tato veličina posuzuje hospodárnost strojů   
poměr vykonané práce k celkově dodané energii 
 

oE

W


 

 
poměr užitečného výkonu k příkonu 
 

oP

P


 

 
 

Část dodávané energie se vždy spotřebuje na překonání odporových sil  1   nebo-li %100  

 

18. březen 2020 
Práce, výkon, energie - shrnutí 

1) Kdy koná těleso mechanickou práci? 

2) Co vyjadřuje fyzikální veličina výkon? 

3) Vysvětlete pojem účinnost stroje- jakých hodnot nabývá a proč? 

4) Účinnost el. vrtačky je 0,75. Jaké jsou ztráty v procentech? 

5) Jaký je rozdíl mezi výkonem a příkonem určitého stroje? 

6) Napište zákon zachování energie. 

vykonaná práce  
 

dodaná energie  

užitečný výkon - práce za čas 
 

příkon - dodaná energie za čas 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
Nastudujte a přepište do sešitu: 
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Nastudujte a přepište do sešitu:  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
1. Téma k samostudiu pro obě skupiny: 

Vypracuj prezentaci v PowerPointu na téma základy tepelného zpracování. 
 

2. Téma: excel – celkové příklady 
Úloha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu 1: 
Prostudujte drsnost povrchu – značení, použití dle učebnice nebo dle odkazu popřípadě vyhledejte informace na 
internetu. 
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf  
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 
 
Téma k samostudiu 2: 
 
Vytvořte výkres dle předlohy na A4. Výkres naskenuj, ofoť a přepošli na e-mail s předmět S1.Z_TED  
 

 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  

https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
Téma k samostudiu 1: 
 
Nastudujte základy tepelného zpracování dle učebnice nebo dle odkazu popřípadě vyhledejte informace na internetu.  
http://www.unicprum.cz/index.php/component/phocadownload/category/9-ucebnice.html?download=52:strojni-
mechanik-ucebnice 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Téma k samostudiu 2: 
 
Vypracujte si zápisky pro tepelné zpracování oceli – žíhání  
 
Zápisky naskenuj, ofoť a přepošli na e-mail s předmět S1.Z_STE  

http://www.unicprum.cz/index.php/component/phocadownload/category/9-ucebnice.html?download=52:strojni-mechanik-ucebnice
http://www.unicprum.cz/index.php/component/phocadownload/category/9-ucebnice.html?download=52:strojni-mechanik-ucebnice
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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STROJNICTVÍ 
Téma k samostudiu 1: 
Nastudujte základní rozdělení ložisek dle učebnice nebo dle odkazu popřípadě vyhledejte informace na internetu. 
https://www.spskladno.cz/stahuj_dumy.php?id=1059  
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Téma k samostudiu 2: 
 
Vypracujte si zápisky pro ložiska - kluzná  
 
Zápisky naskenuj, ofoť a přepošli na e-mail s předmět S1.Z_STR 
 

https://www.spskladno.cz/stahuj_dumy.php?id=1059
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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MECHANIKA 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
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TECHNOLOGIE 
Téma k samostudiu 1: 
Vypracujte technologické postupy na výrobu vystružené díry, vnějšího závitu a nýtování materiálu s použitím nýtu 
s půlkulatou hlavou. 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Téma k samostudiu 2: 
Vypracuj pomocí tabulek, následně vymysli a vypracuj vlastní uložení (nalisované, přechodné a volné) 
Vypracované ofoť naskenuj a přepošli e-mailem. Do předmětu uveď S1.Z_TEC 
 

Rozměr  

76A8/z7 

 JR  

 ES es  

 EI ei  

 HMR hmr  

 DMR dmr  

 T t  

Druh uložení  

Vmax  

Vmin  
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Pmin  

 
 

Rozměr  

53JS8/e8 

 JR  
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 EI ei  

 HMR hmr  

 DMR dmr  

 T t  

Druh uložení  

Vmax  

Vmin  

Pmax  

Pmin  

 
 
 

0 

0 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


