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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: A1.A/B

OBSAH

Český jazyk a literatura .......................................................................................................................................... 2
Matematika ............................................................................................................................................................ 3
Občanská nauka .................................................................................................................................................... 4
Tělesná výchova .................................................................................................................................................... 5
Informační a komunikační technologie ................................................................................................................... 6
Odborné kreslení ................................................................................................................................................... 7
Strojírenská technologie......................................................................................................................................... 8
Stroje a zařízení..................................................................................................................................................... 9
Technologie ......................................................................................................................................................... 10
Výrobní systémy .................................................................................................................................................. 11
Odborný výcvik .................................................................................................................................................... 12



Verze k 18.03.2020 2/15

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Nastudujte: Řeč, kultura řeči, Eduard Bass, Vyjmenovaná slova
Zdroj: http://www.kulturaslova.cz/images/lektori/materialy/lektori_kultura_reci.pdf,
          https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyjmenovan%C3%A1_slova

Vypracované poznámky vyfoťte a foto pošlete na e-mail milan.kokes@skoda-auto.cz

Termín pro doručení je 26.3.2020 24,00 hod.

http://www.kulturaslova.cz/images/lektori/materialy/lektori_kultura_reci.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bass
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyjmenovan%E1_slova
mailto:milan.kokes:@skoda-auto.cz
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MATEMATIKA
Nastudujte : Zaokrouhlování desetinných čísel – sčítání, odčítání, násobení,
Zdroj: Zelená učebnice – str. 55 – 63

Termín pro doručení je 26.3.2020 24,00 hod.
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OBČANSKÁ NAUKA
Nastudujte: Rodina, Funkce rodiny
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina

Termín pro doručení je 26.3.2020 24,00 hod.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
A1A,A1B
Opakování probraného učiva. Posílat e-mailem foto jak studujete na e-mail: pavel.kosatko@skoda-auto.cz
Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.
Pro žáky, kteří mají obtížný přístup k PC, nainstalujte si svůj e-mail do mobilu!

TK 13

Úkol z IKT je dobře a správně poslat úkoly ze všech předmětů na e-maily učitelů!

mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz


Verze k 18.03.2020 7/15

ODBORNÉ KRESLENÍ

SOUSTAVY KÓT
Řetězcové kótování
Kótování od jedné základny
Smíšené kótování

ÚKOL: od každého způsobu narýsuj strojní součást a okótuj
ZDROJ: strojírenské tabulky, internet (Wikipedia.cz, dumy.cz )
INFO: zpracovat a zaslat do 26. 3.2020  24,00 hodin na e-mail: jiri.horacek@skoda-
auto.cz
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

NEŽELEZNÉ KOVY
Neželezné kovy-rozdělení, druhy
Lehké kovy-základní druhy, výskyt, hmotnost, teplota tavení, výroba, použití
Těžké kovy-základní druhy, výskyt, hmotnost, teplota tavení, výroba, použití

ÚKOL: z požadovaného zápis do sešitu
ZDROJ: strojírenské tabulky, internet (Wikipedia.cz, dumy.cz )
INFO: zpracovat a zaslat do 26. 3.2020  24,00 hodin na e-mail: jiri.horacek@skoda-
auto.cz
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STROJE A ZAŘÍZENÍ
A1A:Nastudujte a vypracujte poznámky do Vašich sešitů a foto pošlete na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz
Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.
36. hodina Ložiska – rozdělení - odkaz na literaturu na www https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C5%BEisko
37. hodina Ložiska - použití
38. hodina Kluzná ložiska – složení - odkaz na literaturu na www
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kluzn%C3%A9_lo%C5%BEisko

39. hodina Kluzná ložiska - druhy, materiál

TK 13.
Vyplň samostatně bez pomocí literatury následující TEST. Vytvoř si soubor word s názvem jméno, příjmení třída
závity a do něj vytvoř nebo překopíruj následující otázky a vytvoř odpovědi. Překontroluj si samostatně a odešli
do 26. 3. 2020 na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz
TEST LOŽISKA TK 13
1. Co je to ložisko?
2. K čemu slouží ložiska?
3.Výjmenuj základní druhy ložisek?
4. Jaké znáš základní druhy kluzných ložisek?
Nastuduj! Udělej si poznámky do sešitu.
40. Valivá ložiska - konstrukce
41. Valivá ložiska – druhy

http://www.sossoukyjov.cz/data/file/Strojnictvi/VY_32_INOVACE_5c/VY_32_INOVACE_5c19.pdf

A1.B
LOŽISKA
Ložiska-rozdělení podle tření a zatížení
Kluzná ložiska-druhy, rozdělení, mazání, použití
Valivá ložiska-druhy, rozdělení, mazání, použití

ÚKOL: z požadovaného zápis do sešitu doprovodit náčrtky vybraných ložisek
ZDROJ: strojírenské tabulky, internet (Wikipedia.cz, dumy.cz )
INFO: zpracovat a zaslat do 26. 3.2020  24,00 hodin na e-mail: jiri.horacek@skoda-
auto.cz

mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%9Eisko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kluzn%E9_lo%9Eisko
mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
http://www.sossoukyjov.cz/data/file/Strojnictvi/VY_32_INOVACE_5c/VY_32_INOVACE_5c19.pdf
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TECHNOLOGIE
A1A,A1B
Nastudujte a vypracujte poznámky do Vašich sešitů z učebnice Zámečnické práce a údržba 1. Díl str. 36-42.
Foto pošlete na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz
Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.
62. hodina Závity – úvod - odkaz na literaturu na www https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vit
63. hodina Druhy závitů
64. hodina Druhy závitů
65. hodina Řezání vnitřní závitů – nástroje -  odkaz na literaturu na www

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1171
66. hodina Řezání vnitřní závitů - postup

13. TK
Vyplň samostatně bez pomocí literatury následující tabulku. Vytvoř si soubor word s názvem jméno, příjmení
třída závity a do něj vytvoř nebo překopíruj následující tabulku. Překontroluj si samostatně a odešli do 26. 3.
2020 na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz

Vyplň následující tabulku (Druhy závitů)

Název druhu závitu Označení Vrcholový úhel závitu Jednotky Příklad značení závitu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přepiš nebo překopíruj následující TEST do souboru word s názvem jméno, příjmení třída závity TEST a do něj
vytvoř nebo překopíruj následující tabulku. Překontroluj si samostatně a odešli do 26. 3. 2020 na e-mail
pavel.kosatko@skoda-auto.cz

TEST ZÁVITY TK13
1. Co je to závit?
2. Co je to stoupání závitu?
3. Jaký je směr vinutí závitu?
4. K čemu se závity používají?
5. Kde je ve své praxi používáš?
6. Popiš pracovní postup při řezání vnitřního závitu?
7. Jaké použiješ nástroje a pomůcky při řezání vnitřního závitu?
8. Popiš pracovní postup při řezání vnějšího závitu?
9. Jaké použiješ nástroje a pomůcky při řezání vnějšího závitu?
10. Na jakých strojních zařízeních se dají řezat závity?

mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%E1vit
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1171
mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
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VÝROBNÍ SYSTÉMY
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ODBORNÝ VÝCVIK
Vypracujte k přiloženým výkresům technologický postup (postup práce, bezpečnost práce).
Vaše vypracované práce vyfoťte a foto pošlete na e-mail david.basus@skoda-auto.cz a zdenek.steiner@skoda-
auto.cz

Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.

Vypracujte přiložené testy převody jednotek, pilování, řezání kovů. Vyplněné testy vyfoťte a pošlete na email
david.basus@skoda-auto.cz a zdenek.steiner@skoda-auto.cz

mailto:david.basus:@skoda-auto.cz
mailto:david.basus:@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.steiner:@skoda-auto.cz
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