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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. týden

V učebnici (Čeština pro učební obory) na str. 15 (může se dle vydání o pár stránek lišit) si přečtěte báseň od Jiřího
Žáčka „Romance z vyňatých slov po b“ a vypracujte pod ním otázky č. 1, 2, 3, 4.1 – 4.4, 5, 6, 8 a 9.
Vše vypracovávejte do sešitu. Kontrola a hodnocení domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden

Vaším dalším úkolem bude věnovat se četbě (kdy jindy než nyní J ). Deadline, který jste měli do 30.4. se posouvá
na 27.3 (!) tzn., že máte 10 dní na to přečíst vámi vybranou knihu (pro výběr platí námi stanovená pravidla již z 1.
pololetí) a zpracovat ve formátu ppt prezentace (stejně jako v 1. pololetí). Kdyby náhodou někomu scházela inspirace
nebo neměl po ruce svou vybranou knihu, můžete vybírat např. zde http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

Při zpracování postupujte opět dle stanovené osnovy. Své práce zašlete na e-mail Petr.Polanka@skoda-auto.cz do
27.3.

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/
mailto:Petr.Polanka:@skoda-auto.cz
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CIZÍ JAZYK
Skupina Dlouhá

· Quizlet.com – Adverbs of frequency
· Student´s book 2E p.22,23

p.22 Přečti text.
23/5 Vyber správnou odpověď.
23/6 Jsou věty správně nebo chybně?
23/9 Doplňte věty s využitím slov ze cvičení 8 ve správném tvaru.

· Helpforenglish.cz - https://www.helpforenglish.cz/article/2007042603-aesop-s-fables-the-
wolf-and-the-lamb

23. - 27.3.2020 Skupina Dlouhá

· Na  straně 25  ve student´s booku prostudujte  cvičení  1.-  6.  Podle  zadání  ve  cvičení  6
vytvořte oznámení vašeho klubu. Pojmenujte váš klub, napište kdy a kde se setkáváte, co
tam děláte a přidejte doplňkové informace – telefonní číslo a webovou stránku. Toto
oznámení mi pošlete na katerina.dlouha@skoda-auto.cz do 27.3.2020.

· Ve workbooku vypracujte na straně 20/cvičení 1,2,3,4
· Helpforenglish.cz https://www.helpforenglish.cz/article/2018021802-winter-test-starter
· Zaregistrujte se zdarma na englishme.cz a procvičujte.

Skupina Vyšohlíd:
· Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné.
· V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422
· Pracovní sešit str. 16 – 23 dokončit
· Učebnice str. 26 opakování U1 a U2

· Podle odpovídající úrovně a zájmu si vyber knihu: https://english-e-reader.net/, přečti ji a napiš stručně o
čem byla. Výsledek pošli přes edmodo.com (messages) popř. na email.

· Tebou sepsaný obsah knihy nahlas přečti a nahraj pomocí telefonu (počítače) a záznam pošli na
Edmodo.com (message).

· U3 úvod str. 28 nauč se slovíčka viz Quizlet odkaz na edmodo.com
· Prostuduj vazbu There is/are, učebnice p.29 a pracovní sešit str. 27
· Studuj zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
· Zkus testík zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test
· Str. 30 Přečti článek „Eton College“ a v pracovním sešitě na str. 28 přečti článek a udělej cvičení.
· Prostuduj slovíčka zde: https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
· Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/

https://www.helpforenglish.cz/article/2007042603-aesop-s-fables-the-
mailto:katerina.dlouha:@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2018021802-winter-test-starter
https://english-e-reader.net/
https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test
https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA

1. týden

Přečtěte si v učebnici kapitolu „Příběh krpatého Honka aneb význam mezilidských vztahů a zásady slušného
chování“ (str. 39., může se dle vydání učebnic o pár stránek lišit) a vypracujte na str. 41. otázky – „hledáme odpověď“,
na str. 42. pak „malý kvíz ze společenské etikety“. Na závěr si na str. 54-55 (začíná u „zapamatujte si“) udělejte
stručný zápis do sešitu. Kontrola a hodnocení zadané domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden

Všichni žáci v období příštího týdne (23.3. – 27.3.) vypracují aktuality ve formě prezentace ppt, které mi zašlou
nejpozději 27.3. Aktuality budou hodnoceny, prezentovat se před třídou nebudou. Posílají i ti, kteří mají již
odprezentováno. Vyvarujte se tématu „koronavir“!
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MATEMATIKA
Téma 1:
Procvičování početních operací se zlomky: spočítej ze Sbírky úloh z matematiky cv. 110, str. 30

Téma 2:
Jelikož jsme spolu začali probírat planimetrii, konkrétně mnohoúhlelníky – trojúhelník, budete samostatně studovat
a zapíšete do sešitu: rozdělení trojúhelníků, co je to těžnice, těžiště, výška, kružnice vepsaná a opsaná. Zápis bude
doplněn náčrty. Zde je odkaz, kde je možno vědomosti načerpat: www.realisticky.cz, případně učebnice matematiky
1, str.167 kapitola 5.1.  Poté vypracujte cv.1 str. 171 z učebnice.

http://www.realisticky.cz/
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FYZIKA
Téma k samostudiu:
výkon, účinnost - učebnice Fyzika 1 str.81-82, př.82/2, 3,4
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.

Téma k samostudiu:
tuhé těleso, pohyby tuhého tělesa, moment síly - učebnice Fyzika 1 str.112-116, př.116/1,2,3
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Nastudujte:
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Nastudujte a přepište do sešitu:
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Úloha k procvičení:

Téma k samostudiu 1:      Skupina 4 a 5:

Skupina 6:

Vytvoř v Excelu následující tabulku, zadej vzorce a tabulku vypočítej:
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SK 6
Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresou v excelu
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
Relativní adresace již byla využita při hodinách (psaní vzorců v příkazovém řádku).
Téma „Absolutní adresa“ nastudujte na výše uvedeném odkazu. .
 a vypracujete následující tabulku.

Detail tabulky z Vašeho úkolu je v obrázku níže (Buňka B11 je zablokována dolarovými znaky), pokud stáhneme
myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane,
pokud buňku dolarovými znaky nezablokuji a stáhnu vzorce dolů.

Kupecké počty v Excelu v karanténě

1,00 333,00

8,00 336,00

15,00 339,00

22,00 342,00

29,00 345,00

36,00 348,00

43,00 351,00

50,00 354,00

57,00 357,00

64,00 360,00

71,00 363,00

78,00 366,00

85,00 369,00

92,00 372,00

99,00 375,00

106,00 378,00

113,00 381,00

120,00 384,00

127,00 387,00

134,00 390,00

141,00 393,00

148,00 396,00

155,00 399,00

162,00 402,00

Celkem (Ʃ)

110% z B S=πB2 B3B C BxC B/C K =
ܤ5
ܥ + 6

ଵݏ = ହ


+6 ଶܦ=ଶܥ+ଶܤ

https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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Téma k samostudiu 2:      Skupina 4 a 5:

Vytvořte v Excelu zadanou tabulku a dopočítejte chybějící údaje.
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TECHNOLOGIE

Prostudujte si:     Téma k samostudiu 1:
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Téma k samostudiu 2:

Téma k samostudiu 2: Ohýbání

Prostudujte si:

http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/ohybani/

http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/ohybani/
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Prostudujte si :
Plasty
-výroba
-vlastnosti
-použití

Kniha STE str. 116 - 123

STE další látka k prostudování

- opak. výroba oceli
- opak. označování ocelí
- opak. konstrukční oceli
- opak. slitiny železa na odlitky

prostudujte si a zapište do sešitu :

- práškové materiály
- výroba prášků
- slinování
- druhy a použití
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Prostudujte si:
Kótování
-průměrů
-poloměrů
-děr
- sklonů
Kniha TK  str. 81-86

Další látka k prostudování a proveďte zápis a zakreslení do sešitů :

- tolerování rozměrů
- tolerování délkových a úhlových rozměrů
- zapisování tolerancí na výkresech
- toleranční značky
- poloha tolerančních polí
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ODBORNÝ VÝCVIK


