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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
12. KT 
Pracovní sešit z literatury 
Český humanismus a renesance (zkrácená verze str. 66 – 70, základní verze str. 108 – 113) 
Český jazyk – učebnice 
Grafická stránka jazyka 

- výpisky str. 36 – 38 

- str. 39, cvič. 3 

13.KT a 14. KT 

Učebnice literatury – Baroko – znaky, charakteristika směru, evropská barokní literatura (str. 118 

– 121, případně jiné zdroje) 

České baroko – str. 124 – 129, případně jiné zdroje 

Pracovní sešit – základní verze str. 122 – 125, 128 – 133, zkrácená verze str. 74 – 77, 78 - 82 

Učebnice český jazyk – pravopis – cvičení str. 40/4,5 (koncovky podstatných jmen, přídavných 

jmen, zájmen), cvičení str. 42 – 43 (shoda podmětu s přísudkem) 

Doporučuji procvičovat si pravopis na stránkách: www.skolaposkole.cz a www.umimecesky.cz  

 

 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
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CIZÍ JAZYK 
AJ – skupina 2 (Valentová) 

1) Vocabulary – Unit 5 (Workbook p. 115, Student´s Book p 128/1) 

2) Study the Present Perfect Simple 

PRESENT PERFECT SIMPLE (PŘEDPŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS) 
 
HAVE / HAS + PAST PARTICIPLE - regular verbs: -ed/-d 

     - irregular verbs – LEARN BY HEART!   
 

I have been to Japan. 
He has never seen the film. 

Have you ever eaten lasagne? – Yes, I have. / No, I haven´t. 
 

1) LIFE EXPERIENCE 

I have been to the USA.  
He has already seen the film.  
We haven´t visited Rome yet. 
 

2) THE ACTION STARTED IN THE PAST AND CONTINUES UPTIL NOW 

Somebody has opened the window. 
He has repaired the car. 
She has bought new shoes. 
 

3) SOMETHING IS DIFFERENT 

Oh, I´ve lost my keys! 
No, I´ve found them! 
Ouch, he has broken his leg! 

BEEN VS GONE 
 
Go – went – gone / been 
 
He has been to the USA. X He has gone to the USA. 
She has been shopping. (There are shopping bags on the floor.) X She has gone shopping. (She isn´t there.) 
 

FOR AND SINCE 
FOR – for a period (for two months. For three years,…) 
 
SINCE – a point in time (since Monday, since I was a child,…) 
 
3) Watch this video: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2/activity-
5 
4) Watch the videos and do the activities in the green frames: 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2 
6) Student´s Book p. 112/5B – 1,2,3,4,5 
 
NOVÉ (17.03.2020) – Prosím, udělejte tyto úkoly: 

1) SB p. 46/ read the text 

2) SB p.46/ 3 – answer the questions 

3) SB p.46/ 4 – spojte slova s definicemi 

4) Study the difference in the use of the present perfect and the past simple for experience 

 
 
 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2/activity-5
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2/activity-5
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2
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PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 
 
We often use the present perfect to talk about an experience at any time in the past. The exact time of the 
action isn´t important. 
 
Používáme předpřítomný čas, když mluvíme o zkušenosti, kterou máme, která se někdy stala. Kdy se stala, 
není důležité. 
 
I´ve seen the latest Kit Harrington´s film. 
Have you ever been to Spain? 
 
We use the past simple to talk about specific occasion in the past. 
 
Používáme minulý prostý čas, když mluvíme o tom, kdy v minulosti se událost / zkušenost stala. 
 
I saw the latest Leonardo DiCaprio´s film last night. 
Did you go to Spain last summer? 
 
 
We often use the present perfect to ask and answer questions about experience and then we use the past 
simple to give more information about a specific occasion. 
 
Často používáme předpřítomný čas, když se ptáme na něčí zkušenost. Předpřítomný čas bude pak použit i 
v odpovědi. Když se poté ptáme na další podrobnosti k této zkušenosti, použijeme již minulý čas prostý. 
 
A: Have you ever been to London?   A: Have you ever been windsurfing? 
B: Yes, I have.      B: Yes, I have. 
A: When did you go there?    A: Where did you go? 
B: I went there two years ago.      B: We went to Germany. 
 

5) SB p. 47/ 4,5,6 

6) SB p. 112/ 6,7,8 

7) WB p. 43/ 1,2,3,4,5 

8) https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas 

9) SB p. 48 – 49/ read the texts 

10) SB p. 48/ 2,4,5 

11) SB p. 51/ Read the Formal Letters 

12) WB p. 46 / 1,2,4,5 

 

13) Napište formální dopis:  

Dostali jste lístky na koncert, ale zrovna ten den musíte dělat důležitou zkoušku a nemůžete se koncertu zúčastnit. 
Napište dopis pořadatelům a požádejte je, zda by vám mohli lístky vyměnit. V dopise (120 – 150 slov): 

- Vysvětlete, jaký máte problém 

-  Napište na jaký koncert a termín lístky jsou 

- Požádejte, zda vám mohou lístky vyměnit na jiný termín (uveďte kdy) 

- Předem poděkujte 

Dopis mi pošlete na moji mailovou adresu (katerina.valentova4@skoda-auto.cz).  
 
Deadline je 27.03.2020!!!  
 
Zbytek úkolů zkontroluji a ohodnotím ve škole!!! 
 
Díky za váš přístup k samostudiu.  
 
 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
mailto:katerina.valentova4@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 
12. KT 
Výpisky z učebnice str. 80 – 81 Království dvojího lidu (Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad) 
Výpisky z učebnice str. 81 – Petr Chelčický a jednota bratrská 
Využijte případně jiné zdroje. 
 
13.KT a 14.KT 
Český stát za panování jagellonské dynastie – učebnice str. 82 – 84, případně jiné zdroje 
Referát nebo prezentace na téma Zámořské objevy (mořeplavci, trasy, dobytá a objevená území, 
lodě atd.) – zaslat mi do e-mailu do 3.4.2020 
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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


 

Verze k 18.03.2020 8/35 

 
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:  Obsah a obvod rovinných obrazců 
1. obsah a obvod trojúhelníka 

doporučená literatura: Sbírka úloh z matematiky str 109 – 112 učivo se vzorci 
                                                                                cvičení 4.76 – 4.97 s výsledky 
 

Žáci, máte možnost se zdarma registrovat dle přiloženého návodu, kde jsem na stránkách 
vytvořila třídu S1.E. Zde máte vložena doporučená témata k probíranému učivu, samozřejmě lze 
se seznámit a vypracovat i jiná. Přístupná jsou všechna, po dobu této výjimečné situace máte 
tuto službu zdarma. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16.3.2020 

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

Máte další možnost, kde si můžete vyhledat informace ohledně studia. Naše současné téma obsah a obvod rovinných 

obrazců je rozšířen i na stránkách Techambition. 

Obrazce – čtverec, obdélník, lichoběžník, rovnoběžník 

 
Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,  

práci v Techambition průběžně sleduji. 

Samostudium a domácí přípravu ohodnotím. 
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FYZIKA 
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Vypočítejte 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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Učebnice str 34 - 35 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
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.  
 
 

13 KT - Absolutní adresace v Excelu 
 
Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresací 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 a klávesová zkratka 
pro absolutní adresaci je F4), pokud zkopírujeme myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující 
čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane, pokud buňka dolarovými znaky nebude zablokována a zkopíruje 
se vzorec dolů. 
 

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
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 
Skupina 4  
 

1. V programu Creo vytvořte model dle předlohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO: 
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 

2. V programu Creo vytvořte model  následující součásti ČEP 30 x 100 x 8 B ISO 2341 - St (čep s hlavou). 
Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 

(V případě, že nemáte Creo, narýsujte výrobní výkres součásti na papír, formát A4) 
 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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MECHANIKA 
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY 
Téma k samostudiu: 
Frézování 
Základní pojmy frézování 

- Prostudujte text základní pojmy frézování v učebnici  https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1225 

- Do sešitu odpovězte na tyto otázky: 

 Jak se nazývá nástroj a stroj používaný při frézování 

 Jaké plochy obrábíme frézováním 

 Jaké jsou základní řezné úhly u frézovacího nástroje 

Téma k samostudiu – týden 13K: 
Frézování 
Základní druhy frézování 

- Prostudujte text základní druhy frézování v učebnici  https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1226 

- Do sešitu odpovězte na tyto otázky: 

 Jaké rozeznáváme základní způsoby frézování 

 Popište stručně jejich průběh 

 Uveďte výhody a nevýhody 

 

 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1225
https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1226
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MATERIÁLY 
Prostudujte si kapitolu č.5 - Polovodiče ze skript Materiály pro elektrotechniku 
Vyhledejte si na internetu informace o výrobě mikroprocesorů 
17.3. Prostudujte si kapitoly č.6.1 až 6.3 - Vodiče a kabely ze skript Materiály pro elektrotechniku 
 
 

13KT 
Seznámit se s možnostmi zkoumání  chyb a lomů materiálů 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fraktografie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fraktografie
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
Výkon a práce v trojfázové soustavě. 
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Vyřešte zadaný příklad. 
 
Téma. Točivé magnetické pole. Prostudujte kap. 7.23. z učebnice Základy elektrotechniky (Voženílek). 
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ELEKTRONIKA 
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
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MECHATRONIKA 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
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SOUVISLÁ PRAXE 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Uvs. 87 
Vypracovat 4 prezentace na tyto témata:  

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- Kvalifikace osob pro práci na el. zařízeních 
- Rozvodné sítě 
- Základní pojmy 

Prezentace mi pošlete na email: david.lisler@skoda-auto.cz nejpozději do 31.3.2020. Budu je hodnotit známkou 
s váhou 4.  
 

mailto:david.lisler@skoda-auto.cz

