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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: N3.K (Obráběč kovů)
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vytvořit prezentaci na téma: Současná kinematografieČárka ve větě jednoduché
Rozhodněte o čárce ve větě, případně zdůvodněte:

Bylo to delší  než jsem si myslel.

Jémine tomu bych se nechtěl dostat do rukou.

Seznámili jsme se letos v zimě.

Na soustředění byli pozváni všichni hráči určení pro státní reprezentaci.

Tato operace jak doufám vás úplně vyléčí.

Otec si vše opravoval sám.

Květiny to se rozumí  jsou nejkrásnější čerstvě utržené.

Letadlo plně obsazené cestujícími se vydalo na svůj poslední let.

Pozvěte prosím všechny zájemce.

Dům roku ten se nám velmi líbil.

Vraťte se prosím zpátky.

Kabát máš v předsíni na věšáku.

Hola kde jste kdo?

Sněženky rozkvetly dříve než bledule.

Hračky vhodné pro děti do tří let musí být zřetelně označeny.

Vážení přátelé musíme vám vše objasnit.

Renata počítá rychleji než Jana.

Zdržela se celé dva dny.

Obdivovali jsme rychlý sokolí let.

Je to zázrak ten Internet.

Přinesl mi zapomenutý holicí strojek.

Hora Říp je památné místo.

Jeho pst nás rozčílilo.

Luk kopí a oštěp byly v té době obvyklé zbraně.
KT 13 Cermat.cz JPZ 2020 Testová zadání – ilustrační test 2020- C9PID20C0T01
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diktáty.cz – oddíl 2 – souhrnná doplňovací cvičení
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KT 14, opakujte si literární druhy a žánry, opakujte si skladbu k přijímacímu řízení, vypracujte zadané
úkoly ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE
1. LITERATURA je

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
2. „Řečí vázanou“ rozumíme ………………………, která se vyznačuje
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
3. Verš je
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
4. Skupině veršů, celku spjatému rytmicky, rýmově, zpravidla i obsahově se říká
……………………………………………………….
5. Refrén je
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
6. Rým je
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..

7. Pomocí písmen naznač rýmové schéma a urči druhy rýmů.

8. Definuj přesah, a pokud se nachází v některé z ukázek, označ jej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

9. Doplň epické žánrové formy:

……………………………... byly původně texty církví neuznané za pravé a nezařazené do bible. Dnes se tak označuje
literární text zpracovávající známý motiv, ale nově, často i parodicky.

……………………………... je literární žánr, který pojednává o vzniku světa, člověka.

…………………………..…. je životopisný žánr o životě, působení, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

……………………………… je žánr střední epiky. Příběh se soustřeďuje na jednu událost, epizodu, charaktery postav
se nemění, děj je sevřený a závěr překvapivý.

A rozvoněl se zvadlý květ,
bezcestí mělo tisíc cest.
A zkrásněl tobě celý svět,
zešedlý v prachu vsí a měst.
           (V. Dyk: Noci Chiméry)

RÝM:……………………………
……..

Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slávský život na vzor potopy
rozšíří svých všudy meze kroků.
                (J. Kollár: Slávy dcera)

RÝM:
……………………………………
….

Lunou odmítla jsi nahé zdi,
vesnice spí, jenom ticho vane
a korunou lip na náš práh
teskně zašuměla souhvězdí
jak rubáše navždy odkládané
mrtvými, kteří dnes vejdou v prach.
               (F. Hrubín: Nokturno smrti)
RÝM:……………………………………
…………



Verze k 18.03.2020 6/28



Verze k 18.03.2020 7/28



Verze k 18.03.2020 8/28

CIZÍ  JAZYK
Skupina A. Brádlové:
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup)
1. COMPARATIVES - 2. stupeň přídavných jmen - pro zopakování vyplňte cvičení v příloze 1 -
písemně do sešitu
2. SUPERLATIVES - 3. stupeň přídavných jmen - učebnice / Student's Book str.81:

· cv.1 a 2 - přečíst si text a následně najít v textu tvary 3. stupně příd.jmen uvedených ve cv.2
· cv.3 - vyplnit tabulku - jak se tvoří 3. stupeň příd. jmen
· vypracujte cv. 4,5 (vyplňte v učebnici)
· vypracujte cv.7 - podle sebe (váš názor)

V případě technických problémů s připojením na portál Edmodo mě kontaktujte na e-mailu:
andrea.bradlova@skoda-auto.cz příp. tel. 603287861

ZADÁNÍ ÚKOLŮ ANJ 23.-27.3:
1.SUPERLATIVES KNOWLEDGE QUIZ - viz příloha 1 - vyplňte správné tvary přídavných jmen v kvízových
otázkách - 3. stupeň (superlatives) - následně odpovězte na otázky - vše písemně do sešitu. K odpovědím
využijte google (v případě potřeby). Přílohu si můžete také stáhnout a vytisknout a vyplňovat přímo do vytištěné
kopie.
2. QUIZLET - pro zopakování stupňování příd. jmen jděte na Quizlet a zde najdete složku "COMPARATIVES
AND SUPERLATIVES"
3. Následně vyplníte TEST online - EDMODO
4. READING: Učebnice . STUDENT´S BOOK - str, 80 - cv. 2-4 +cv.7 - znovu si vyberete jedno místo
(=landmark) v ČR (ne města!) - podle zadání ve cv. 7 písemně vypracujete krátký popis vybraného místa
(dodržujte body v zadání) - rozsah 100-120 slov. - buď písemně do sešitu nebo ve Wordovském dokumentu na
Edmodo.

mailto:andrea.bradlova:@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA
Práce na dva týdny – do 26.3.

1. Shlédněte film PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ OPONY - OPONA DOKOŘÁN
· byl vytvořen dočasný přístup na stránkách www.jsns.cz - POZOR, tento přístup platí do 26.3.

zhruba do 10:00 JAK SE PŘIHLÁSIT:
· Na stránce www.jsns.cz klikněte na "Přihlášení" a zadáte uživatelské jméno a heslo:

Uživatelské jméno: hvcc_YMhn
Heslo: p4vih68RYW

· Otevře se vám přímo stránka s filmem PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ OPONY - OPONA DOKOŘÁN a dáte "přehrát film"
2. Po shlédnutí filmu vypracujte písemně do sešitu odpovědi na následující otázky:

1 Co to bylo Pražské jaro
2 Kdo po srpnu 1968 emigroval
3 Co se dělo s emigranty v zahraničí
4 Jaký byl vztah Československa k emigrantům

V případě technických problémů s přístupy na Edmodo nebo jsns.cz mě kontaktujte na e-mailu:
andrea.bradlova@skoda-auto.cz popř. tel. 603287861

http://www.jsns.cz/
http://www.jsns.cz/
mailto:andrea.bradlova:@skoda-auto.cz
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu a přípravě na přijímací zkoušky:

·  zadané podklady k zpracování,
· stránky TECHAMBITION.COM,
· stránky Marka Valáška.
· 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:
Téma: Funkce
Podtéma: definiční obor. Obor hodnot funkce

· Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (červená) str. 188 / 18,19. grafy
lze překreslit do sešitu a následně určit obory.

· Ze sbírky dále určování definičního oboru z předpisu str.189/21Stanovte
definiční obor funkce určené rovnicí. Rovnici funkce zjednodušte a sestrojte
její graf.

· Stanovte definiční obor funkce určené rovnicí:

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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· Zadané grafy překresli do sešitu a urči definiční obor, obor hodnot funkce.
Urči f(0), intervaly, kde je funkce rostoucí a klesající.

Zdroje:
HUDCOVÁ Milada,KUBIČIKOVÁ Libuše. Sbirka úloh z matematiky pro střední odborná učiliště a
střední odborné školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1999. 373 s. ISBN 80-85849-40-2.
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17.3.2020
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://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu:
· zadané podklady k zpracování,
· stránky www.realisticky.cz
· stránky www.priklady.com
· stránky www.sbirkaprikladu.eu
· stránky www.priklady.eu
· stránky www.e-matematika.cz

Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,
práci v Techambition průběžně sleduji a těší mě Váš zájem.
Samostudium a domácí přípravu ohodnotím.
Pracovní listy doplňte, k dispozici tu máte řadu odkazů, kde velice zajímavým způsobem je téma
lineární funkce interpretována.
Čekají Vás přijímací zkoušky a tedy i čas na opakování staršího učiva.
Držím Vám palce, myslím na Vás a přeji pevné zdraví   Vaše matikářka

pngwave.com/png-clip-art-awndj 1

http://www.realisticky.cz/
http://www.priklady.com/
http://www.sbirkaprikladu.eu/
http://www.priklady.eu/
http://www.e-matematika.cz/
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FYZIKA
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cvičení v Excelu
v programu MS Excel či v OpenOffice vytvořte svůj rozvrh hodin rozdělený na lichý a sudý týden. V rozvrhu bude u
každé hodiny uveden název předmětu, učitel a číslo učebny. Pomocí funkce POČET2 spočítej počet vyučovacích
hodin v obou týdnech.

13 KT cvičení v Excelu
vytvoř v Excelu následující tabulku a zadané vzorce vypočítej
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EKONOMIKA

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

Odměňování zaměstnanců
Mzda v konkrétní korporaci závisí na vnitřních mzdových předpisech a kolektivní smlouvě
Všichni zaměstnavatelé musejí respektovat zaručenou mzdu a minimální mzdu (14 600 Kč, v roce 2020)
zaručená mzda = minimální výše mzdy, která zaměstnanci přísluší za určitou práci podle její složitosti, odpovědnosti
nebo namáhavosti ŠA tabulka  J – A1
minimální mzda = nejnižší mzda v národním hospodářství, žádný zaměstnanec pracující na plný úvazek nesmí
dostávat mzdu nižší
Ve státních, krajských a obecních organizacích vyhlášky stanoví zaručenou plat i konkrétní výši mzdy pro všechny
druhy prací
Hrubá mzda
skládá se z:
1.) základní mzda – je dána množstvím odvedené práce
a) časová - výše závisí na odpracovaném čase, činnosti, kde nelze ovlivnit pracovní tempo nebo měřit výkon (např.
administrativní činnosti, činnosti vyžadující přesnost a soustředěnost jako hodinář)

může být dána hodinovou sazbou nebo jako měsíční stálá mzda, která nezávisí na počtu
odpracovaných hodin, často zahrnuje přesčasy
b) úkolová – podle odvedené práce, výkon je snadno měřitelný (např. malíři)
c) podílová – zaměstnanec obdrží pevný základ + podíl z dosažených výsledků práce (např. obchodníci, dealeři,
vedoucí pracovníci – obdrží určité procento z obratu nebo tržeb)
2.) pobídkové složky mzdy
a) osobní ohodnocení – vyjadřuje kvalitu práce zaměstnance, přiznává se většinou po zkušební lhůtě, bývá
pravidelnou složkou mzdy vedle základní mzdy
b) příplatky – za práci konanou za zvláštních podmínek. Povinné příplatky za práci přesčas, práci v noci, v sobotu,
v neděli, ve svátek a ve zdraví škodlivém prostředí.

příplatek za přesčas pokud nebylo poskytnuto náhradní volno
c) prémie a odměny – vyplácejí se za určité výsledky práce

prémie často stanoveny předem (např. za 5% překročení plánu se vyplatí prémie 10% platu),
spíše za výsledky, které se opakují a jsou předem stanoveny

odměny jednorázově, výše nebývá předem dána (např. mimořádný pracovní výsledek,
zlepšovací návrh, životní jubilea)

v některých podnicích se vyplácejí podílu ze zisku  (bonusy – odměna vyplácená všem
zaměstnancům, v některých oblastech prémie, odměny a podíly vypláceny v naturáliích (brambory v zemědělství...)
3.) náhrady mzdy – vyplacení v případě, že zaměstnanec nepracoval, avšak má na mzdu nárok, důvody dány
zákonem (dovolená, svátky), důvody dané objektivními překážkami (výpadek dodávky energie)
Čistá mzda
ČM = HM – sociální pojištění – zdravotní pojištění – záloha na daň z příjmu
Částka k výplatě = vyplacená částka na osobní  účet (nebo v hotovosti) = ČM – domluvené srážky ze mzdy (exekuce
platu, zápůjčky od zaměstnavatele, stravování)
Výpočet ČM
fond pracovní doby = počet pracovní dnů v měsíci x základní pracovní doba (8 hodin)
odpracováno víc než fond = přesčas
méně než fond – doložit důvod
slevy (připočtou se k ČM):
+ 2 070 na poplatníka (sleva na poplatníka lze uplatnit pouze do výše měsíční zálohy na daň)

+ 1 170 na 1. dítě
+ 1 414 na 2. dítě (na slevu na děti nárok vždy, bez ohledu na výši zálohy na daň)
*př. zaměstnanec  má měsíční tarif 30 000 Kč, odměna 3000 Kč, sleva na dani na sebe a 1 dítě*

Vypočítej podle následujícího schématu  (u SHM použij koeficient 1,34)
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1.) HM = základní mzda + pohyblivé složky
2.) SP = 6,5% z HM !u pojištění desetinné číslo zaokrouhlit na celé Kč nahoru!
3.) ZP = 4,5% z HM !u pojištění desetinné číslo zaokrouhlit na celé Kč nahoru
4.) SHM = HM x 1,34 !u SHM zaokrouhlit na 100 nahoru!
5.) daň z příjmu = SHM x 15%
6.) ČM = HM - (SP + ZP + daň) + slevy

Od 1. 7. 2019 se SHM vypočítá s koeficientem 1.338. Byly sníženy odvody zaměstnavatele, protože proplácí
nemocenskou od 1. dne do 14. dne (ne až od 4. dne).
Měsíční daňové zvýhodnění (sleva na dani) - poplatník 2070 Kč,
u prvního dítěte bude činit 1 267 Kč, druhé 1617 Kč, třetí 2017 Kč.
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
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STROJNICTVÍ
Motory, příslušenství motorů(internet)
Provoz a údržba motorů, učebnice str.128 -130,internet
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TECHNOLOGIE
Prostudujte prvních 10 opakovacích okruhů k ZZ.

NOVÉ:

Vyhledejte ve stroj. tabulkách nejčastěji užívaná uložení s vůlí, podle soustavy jednotné díry, vypište do sešitu i
s příklady použití těchto uložení.
Dále v tabulkách vyhledejte a zapište do sešitu využití oceli – 11 500 a oceli – 19 800.

PNEUMATIKA
Prostuduj a nauč se tyto prvky včetně funkce a značek. Další studijní materiál k těmto prvkům najdeš v učebnice
kterou používáme ve škole-SMC training (stlačený vzduch a jeho využití), která je volně stažitelná.
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PNEUMATIKA-samostudium 17.3.2020
 Popis úlohy:
Dvojčinným přímočarým válcem jsou součásti přesouvány z jednoho dopravníku na druhý. Vysunutí je realizováno
po stisknutí tlačítka, po dosažení koncové polohy se má válec samočinně vrátit.

Nakresli pneumatické schéma této úlohy.
V případě nejasností mne kontaktujte:
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: josef.kodrik1@skoda-auto.cz

SOUPIS PRVKŮ

Počet Popis Symbol

1 Dvojčinný válec

1 Řídicí bistabilní ventil 5/2, ovládaný stlačeným
vzduchem 1214

5 1 3

24

1 Impulzní tlačítko, monostabilní ventil 3/2,
v klidové poloze uzavřen

2

1 3

1 Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní
ventil 3/2, v klidové poloze uzavřen

2

31

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu
vzduchu

1A

mailto:josef.kodrik1:@skoda-auto.cz
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ODBORNÝ VÝCVIK


