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Studijní podklady v době mimořádného opatření
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1.týden

Neohebné slovní druhy – procvič.
V učebnici (Čeština pro učební obory) na str. 45 (může se dle vydání o pár stránek lišit) si přečtěte text „Housle
nestárnou, zato kytara ano“ a odpovězte pod ním na otázky č. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
Dále pokračujte na straně 46., 47. a 48. procvičováním konkrétních neohebných slov. druhů viz cvičení
2,4,7,8,9,11,12. Vše vypracovávejte do sešitu. Kontrola domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2.týden

Téma:

Přídavná jména a jejich vzory – samostudium, procvičování
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/

Na uvedeném odkazu je pěkně shrnuta problematika přídavných jmen. Vaším úkolem bude danou látku prostudovat
a udělat z ní zápis (studovat jen po stupňování příd. jmen a přeskočte pády – ty jsme opakovali již u podst. jmen).
Postupujte podle uvedené osnovy v odkazu. Až bude mít zopakováno a udělaný zápis v sešitě (!), tak přejděte na
přiložená cvičení:

a)
zdrav_ člověk, podej mi bratrov_ brýle, křivolak_mi uličkami, pyšn_ pávi, čerstv_ vítr, lýkožrouti jsou
škodliv_, krokodýl_ slzy, chutná ryb_ polévka, včel_ med, Janáčkov_ opery, obrazy znám_ch umělců,
přivítáme bratrov_ syny, do neviditeln_ch skrýší, namrzl_ chodník, cvičení s přídavn_mi jmény, s
prav_mi drahokamy

b)
 Hercov_ úspěchy. Lékařov_ názory. Dělníci dokončili starostov_ dům. Mlynářov_ chlapci jsou
pracovití. Mirkov_ psi. Popelčin_ střevíčky. Jitčin_ sourozenci. Babiččin_ makové buchty. Usmál se na
Michalov_ kamarády. Ladov_ ilustrace.

c)
Milujeme zdrav_ rostlinný tuk. Chutná nám ryb_ maso. Netrpěliv_ závodníci. Nov_ obyvatelé se
nastěhovali. Ciz_ návštěvníci. Máme kuřecí a vepřov_ řizek. Koperníkov_, Edisonov_ a Keplerov_
poznatky. Prezidentov_ projevy zasáhly občany. S Michalem jsme navštívili Adamov_ rodiče.
Přelomové Čapkov_ knihy pujčím Pavlov_m rodičům. Viktorov_ rodiče odešli domů. Výstava Kafkov_
pozůstalosti. Tomášov_ bratři se dočkali úspěchu.

Cvičení si přepište a vypracujte do sešitu!

Celá práce bude kontrolována a vyhodnocena na nejbližší hodině.

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/
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CIZÍ JAZYK
N2.K ANJ Vollman 12. týden
1. Vypracujte komplet úkoly v pracovním sešitě WB str. 40, 41, 42
2. Z učebnice SB str.46 si přečtěte text o Covent Garden a do sešitu zpracujte odpovědi na cv.3 a 4
3. Nastudujte si tyto odkazy :
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
a na závěr udělejte test a zapište do sešitu skóre https://www.helpforenglish.cz/article/2005121602-present-perfect-
a

N2.K ANJ Vollman 13.týden
1. Poslechněte si píseň Hello https://www.youtube.com/watch?v=YHvNgpNnYZ4
Následně si otevřete odkaz na helpforenglish a nastudujte si tento odkaz.
https://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
Do sešitu si udělejte stručný výtah i s příklady. V závěru stránky je i slovníček z písně. Naučte se bezpečně min. pět
frází
VŠECHNY ÚKOLY DO SEŠITU SI OZNAČTE /datum, číslo str., cvičení/ KE KONTROLE

https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2005121602-present-perfect-
https://www.youtube.com/watch?v=YHvNgpNnYZ4
https://www.helpforenglish.cz/article/2007030302-predpritomny-cas-v-kontextu
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Téma: Parlament,zákony,a poslanci, najít v obsahu, pročíst úvodní text a pak zpracovat do sešitu otázky (4) za
textem
Poslat prezentaci AKTUALITY
Zapsat do sešitu a naučit se téma Dělba státní moci v ČR II.

Dělba státní moci v České republice
Moc zákonodárná (legislativa)
Parlament ČR je orgánem zákonodárné moci, má ve své pravomoci vydávání zákonů
Poslanecká sněmovna Senát
Dolní komora Horní komora
200 členů 81 členů
Funkční období 4 roky Funkční období 6 let, volby každé 2 roky
Občan od 21 let Občan od 40 let
Je rozpustitelná Nelze rozpustit
Vyslovuje důvěru vládě

Moc soudní
Soudní moc je vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů
Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou neodvolatelní.
Ústavní soud sídlí v Brně, skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem republiky se
souhlasem Senátu. Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována práva nebo zda přijatý
zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem.
Soustava soudů v ČR je čtyřstupňová
Okresní soud – v bývalých okresních městech
Krajský soud – v krajských městech
Vrchní soudy – v Praze a v Olomouci
Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud – oba v Brně

Moc výkonná
Je tvořena vládou, prezidente a státním zástupcem
Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci
Je složena z předsedy (premiéra), místopředsedů a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident republiky
a na jeho návrh pak ostatní členy vlády. Po svém jmenování musí vláda získat důvěru Poslanecké
sněmovny, která může kdykoliv ve volebním období vyslovit nedůvěru vládě. Po vyslovení nedůvěry musí
vláda podat demisi.
Prezident  je hlavou státu. Od roku 2013 je volen v přímých volbách na dobu 5 let.
Pravomoce prezidenta

1. Suverénní (nepotřebuje k nim ničí souhlas)
2. Kontrasignační (potřebuje spolupodpis předsedy vlády)
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MATEMATIKA
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

Opakování lomených výrazů – k prostudování MAT 1 – str. 117 – 129 + příklady MAT 1 – str. 136,137/cvičení 14
– 21
Lineární rovnice – k prostudování MAT 1 – str. 139 – 152 + příklady Sbírka úloh str. 150(popř. 144) / cvičení 1 -6,
str. 152/cvičení 7 – 9

Lineární rovnice se zlomky – Sbírka úloh str. 152/cvičení 7 – 10

Zapsat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!

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
Nevyučuje se
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Cvičení z IKT – tvorba a formátování grafu
Zadání:

- na stránce https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf naleznete počty dodaných vozů ŠKODA AUTO za rok
2019. Vaším úkolem je vytvořit v programu MS Excel či v OpenOffice tabulku, která bude
obsahovat přehled typů všech vozidel a jejich prodejů za rok 2019.

- data v tabulce seřaďte dle nejprodávanějších vozů a tyto počty naformátujte jako číslo s oddělením
tisíců.

- pomocí funkce SUMA sečtěte všechny prodeje vozů a pomocí funkce POČET2 zjistěte počet typů
vozů.

- vytvořte skupinový sloupcový graf, který bude obsahovat všechny typy vozů a jejich prodeje.
- do grafu vložte legendu, názvy os a popisky dat. Dále navrhněte barevnou výplň pozadí grafu a

řadu graficky upravte alespoň třemi rozdílnými barvami.

Skupina 4

Stejný příklad jako nahoře:

Ke studiu: nastuduj funkci „Počet2“ na následujícím internetovém odkazu.

https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2

SK4 Nové
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.

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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EKONOMIKA
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Prostudujte kapitolu „Čepy, kolíky, závlačky a pojistné kroužky“ z učebnice technického kreslení str.147 až 152.
Do sešitu proveďte stručný zápis a nakreslete způsoby zobrazování jmenovaných součástí na technických
výkresech.

NOVÉ:
„Čepy, kolíky, závlačky a pojistné kroužky“
Do sešitu napište čísla stránek, na kterých najdete ve Vaší verzi stroj. tabulek základní parametry těchto
normalizovaných strojních součástí, a naučte se vyhledávat vše potřebné pro jejich zobrazení.
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Koroze, druhy koroze, protikorozní ochrana (internet)
Práce s tabulkami, rovnovážný diagram, plasty
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STROJNICTVÍ
Vypracujte do sešitu přiložené schema „dopravní stroje“ a nastudujte kapitolu „zdviháky“ z učebnice strojnictví

NOVÉ:
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TECHNOLOGIE
Koroze, druhy koroze, protikorozní ochrana(internet)

NOVÉ:
Prostudujte následující text – „automatizace“ a stručně si poznamenejte do sešitu na nový list s nadpisem - ÚVOD
DO NC a CNC TECHNIKY. Jde o část studijních podpor ze stránek – „coptel“
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Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Číslicově řízené stroje

Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní
práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů.

K hlavním kritériím patří: - zvýšení kvality a přesnosti výroby
- zvýšení produktivity práce
- zvýšení bezpečnosti a hygieny při práci

Podle složitosti a schopnosti se rychle přizpůsobit změně výroby se dělí automatizace na :

1) tvrdá automatizace
- je realizována především vačkovými a narážkovými mechanismy a kopírovacím

zařízením
- tento druh automatizace není vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu, má

zdlouhavé seřizování, náročná výroba a skladování  ( modelů, vaček…)

2) pružná automatizace
- zavedením pružné automatizace byly příznivě ovlivněny časy na seřízení stroje,

jsou snižovány prostoje, nositelem informace je děrná páska, disketa, CD ……
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ODBORNÝ VÝCVIK


