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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: L3
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. týden:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA!

Na výše přiloženém webovém odkazu naleznete testová ilustrační zadání k procvičování a k přípravě na didaktický
test. Součástí je také záznamový arch pro vyplňování odpovědí. Ten si vytiskněte a všechny úlohy zapisujte do něj.
Udělejte si testy z roku 19 i 20. Na nejbližší hodině si společně testy projdeme a zdůvodníme.

2. týden:
Pokračujeme v přípravě a opakování k příjímacím zkouškám - https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-
procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Tentokrát udělejte testy z roku 16-18. Postup je stejný jako při minulém úkolu. Kdo nemá tiskárnu, přepisuje do
sešitu! Práce se týká samozřejmě i těch, kteří se na nástavbové studium nechystají. Práce bude na nejbližší hodině
kontrolována a hodnocena.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-


Verze k 18.03.2020 3/18

CIZÍ JAZYK
ANJ – skupina K. Pojarová
MATURITA SOLUTIONS ELEMENTARY:
• Lekce 8 E, strana 83: slovní zásoba – cvičení 1, 3, 4
• Slovní zásoba – pracovní sešit, strana 116
• Text – pracovní sešit, strana 74
• Lekce 8 F – cvičení 1,2,3 – poslech (CD máte v pracovním sešitě, zadní strana)
Domácí úkol:
Slohová práce v rozsahu 100-120 slov na následující téma:
Napište kamarádovi/kamarádce z Austrálie, že byste ho/ji rádi pozvali na týden tábořit do zajímavého místa v České
republice. Ve svém dopise:
• Navrhněte termín a místo pro táboření.
• Popište lokalitu a uveďte, proč byste ji měli navštívit.
• Navrhněte alespoň 2 způsoby, jak aktivně strávit část pobytu.
• Napište, co si vzít s sebou a že se těšíte na setkání.
• Nezapomeňte na úvod a rozloučení.
Pracovní sešit, strana 79 –přečtěte si vzorový sloh.
Práci pošlete na email katerina.pojarova@skoda-auto.cz do 27.3.2020, děkuji.

17.3.2020
MATURITA SOLUTIONS ELEMENTARY - WORKBOOK:
- WRITING BANK – strana 105-106:
- Pročtěte si slohové práce a poznámky k nim.
- Slovní zásoba – lekce 8.
- Language Rewiev – Student´s Book (strana 86).

- Odpovězte na otázky:

- Food and drink
- Is your diet healthy? Why do you think so?
- Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why?
- When did you last shop for food? Tell me about it?
- Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not?
- Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why?
- In your opinion, what should a school canteen be like?
-
- Hobbies and free time activities
- Do you often go to the cinema? Why / why not?
- Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why?
- Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not?
- When did you last read a book? Which one? Tell me more about it.
- Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not?
- What would you do if you had a whole month for yourself? Why?

Odpovědi zašlete na email katerina.pojarova@skoda-auto.cz nejdéle do 27.3.2020.
Děkuji.

mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Text str.102-103 přečíst a zpracovat do sešitu otázky str. 104

Poslat prezentaci AKTUALITY (3.čtvrtletí)

Napište do sešitu jídelníček na týden pro mladistvé zpracovaný podle zásad zdravé životosprávy.
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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

17. březen 2020

Povrch, objem koule

· Následující text si nastudujte a opište do sešitu:

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=VYYd6l2tUgc

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=BS-APBali2s

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/
https://www.youtube.com/watch?v=VYYd6l2tUgc
https://www.youtube.com/watch?v=BS-APBali2s
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· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=KD9j2qYbZlU

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=O4Yk597-RdM

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=4xtIuSgl8lQ

· Podívejte se na video a podle tohoto videa si udělej zápisky do sešitu, zapiš si všechny příklady včetně postupu řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=v9TbtIUX99s

· Samostatně vyřešte do sešitu příklady ze sbírky strana 243 příklad 112 a, příklad 113 b, příklad 117 a, strana 244
příklad 118 b

Všechny úkoly budou kontrolovány!!!

Pro ty, kdo budou skládat přijímací zkoušky, doporučuji video:

https://www.youtube.com/channel/UCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ

https://www.youtube.com/watch?v=KD9j2qYbZlU
https://www.youtube.com/watch?v=O4Yk597-RdM
https://www.youtube.com/watch?v=4xtIuSgl8lQ
https://www.youtube.com/watch?v=v9TbtIUX99s
https://www.youtube.com/channel/UCaf4qbeO5bouuQpQI_hILSQ


Verze k 18.03.2020 7/18

FYZIKA
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE



Verze k 18.03.2020 9/18

TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Téma k samostudiu 1:      Skupina 4 a 5:

Vypracujte ve WORDU technickou zprávu.



Verze k 18.03.2020 11/18

Téma k samostudiu 2:      Skupina 4 a 5:

Prostudujte si a vypracujte v Excelu níže uvedené zadání:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/153829

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/153829
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EKONOMIKA
Vyhledejte a naučte se hlavní činnosti pojišťovny a druhy pojištění.
zajišťovací - pojišťovna se zajišťuje u cizích pojišťoven pro případ, že by musela najednou plnit mnoho
velkých závazků, na které by její pojistný ani rezervní fond nestačil (záplavy, zemětřesení). Jednotlivé
pojišťovny se zajišťují navzájem.
zábranná - vyvíjení činnost propagační, výchovné a účastní se na zabezpečovacích zařízení (imobilizér
v automobilech, bezpečnostní vložky, alarmy) - snaha předcházet škodám, chránit majetek a zdraví
pojišťovací - pojištění je dobrovolné -  uzavírá se pojistnou smlouvou, nebo je pojištění zákonné a pak je
povinné.
https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/

KT – 13 – cv 2

Vyhledejte, nastudujte a zapište si do sešitu
a) Hierarchie zaměstnanců ve firmě
b) Vztahy nadřízenosti a podřízenosti
c) Organizační struktura ŠKODA AUTO

https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY
Téma 1:
Příprava k ZZ – Průmyslové NH – vysvětlit význam průmyslových NH, příklady použití průmyslových NH. Podklady
najdete v sešitech 1. a 2. roč.

Téma 2:
Příprava k ZZ – Tovární lakování vozidel – Popiš kompletní proces továrního lakování vozidel – podklady – učivo 1.
2. a 3. ročníku
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MATERIÁLY
Téma č. 1:
Příprava k ZZ – Průmyslové NH – jaké jsou rozdíly mezi průmyslovým materiálem a materiálem pro opravu osobních
vozů? Jaké požadavky musí splňovat průmyslové NH? Podklady najdete v sešitech 1. a 2. roč.

Téma č.  2:
Příprava k ZZ – Tovární lakování vozidel –Hlavní rozdíly mezi opravárenským a továrním lakováním, doporučené
tloušťky vrstev. Podklady – učivo 1. 2. a 3. ročníku
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ODBORNÉ KRESLENÍ
Téma 1: Výpočet šířky verzálek a mezer mezi nimi

Zadání úlohy: Verzálkami přímého grotesku vepiš do rámečku jednořádkový nápis ŠKODA AUTO o výšce 50 mm.
Šířka verzálky H bude 21 mm, tloušťka dříku (packy) je 7 mm, mezera mezi slovy 14 mm, základní mezera 11mm.
Proveď výpočty šířek písmen a výpočty mezer.

Téma 2: Konstrukce jednořádkového nápisu dle výpočtů výše.
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TECHNOLOGIE
Téma č.1:
Příprava k ZZ – Průmyslové NH – Popište způsoby aplikace průmyslových NH . Podklady najdete v sešitech 1. a 2.
roč.

Téma č. 2:
Příprava k ZZ – Tovární lakování vozidel - Způsoby nanášení NH, antikorozní vrstva .Podklady – učivo 1. 2. a 3.
ročníku

PNEUMATIKA -Téma k samostudiu:
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.
V případě nejasností mne kontaktujte:
tel +420 730 863 938
nebo na e-mail: josef.kodrik1@skoda-auto.cz

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


