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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: K2
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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 a hodnocení 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 kapitolu stupňování příd. jmen a přeskočte pády – ty jsme opakovali již u podst.
jmen). Postupujte podle uvedené osnovy v odkazu. Až budete 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
ANJ – Skupina K. Pojarové
- Maturita Solutions – Elementary
- Lekce 4 G – An Invitation (strana 45)
- Writing – psaní pozvánky na večírek:
- Vypracovat cvičení 1, 2,3,4 (strana 45)
- Domácí úkol, cvičení 7-8, strana 45:
- Napsat pozvání na večírek v rozsahu 60-70 slov. Zmiňte následující body:
a) Uveďte, proč večírek pořádáte.
b) Uveďte, kdy a kde se večírek koná.
c) Uveďte místo a adresu.
d) Napište, co má pozvaný/á přinést s sebou.
e) Nezapomeňte na řádný úvod a rozloučení.
- Maturita Solutions Elementary – Workbook:
- Slovní zásoba lekce 4 – strana 113-114
- Opakování gramatiky lekce 4 – vysvětlení v českém jazyce na straně 108 v pracovním sešitě.
-  Procvičení gramatiky – učebnice, strana 116, cvičení 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Kontaktujte mě na emailové adrese:
katerina.pojarova@skoda-auto.cz
Slohové práce pošlete do 25.3.2020

23.3-27.3. 2020
Učebnice Maturita Solutions Elementary

- Strana 46 – cvičení 1,2,3,4,5,6,7,8
-

Pracovní sešit – strana 39 – cvičení 2 – poslech (CD máte v pracovním sešitě)
- Odpovězte na následující otázky, celou větou.
1. What do you usually wear for school?
2. What are you wearing now?
3. What are you doing tomorrow?
4. How are you feeling now?
5. Do you like running? Why/Why not.

mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA
1. týden
Přečtěte si v učebnici kapitolu „Volby a politický pluralismus, typy politických stran“ (str. 77., může se dle vydání
učebnic o pár stránek lišit) a udělejte si stručný zápis do sešitu (nejpodstatnější informace). Dále vypracujte otázky
na str. 79 (hledáme odpovědi) a úkol na str. 87 (rozdělte výroky na pravdivé či nepravdivé). Kontrola a hodnocení
zadané domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden
Samostudium – naučit a opsat níže přiložený zápis do sešitu. Při nejbližším setkání bude provedena kontrola a
z dané látky proběhne test.

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 zlomkem – Sbírka úloh str. 152/cvičení 7 - 10
Zapsat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!

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/
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FYZIKA
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U čebnice str 99 - 108
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Učebnice str. 137atd.
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Téma k samostudiu 1:      Skupina 4 a 5:

Vypracujte ve WORDU technickou zprávu.
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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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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Prostudujte si:  Téma k samostudiu 1
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Téma k samostudiu 2
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STROJNICTVÍ

Téma k samostudiu 1:

V učebnici s. 55 – 58 prostudujte kapitolu: Hřídele. V sešitě bude dle učebnice zapsáno:

Hřídele (s. 55)

(3 ř.) Hřídel je součást ……., rozdělit na nosné a hybné.

Obrázek č. 65 / s. 55  - nakreslit

Nosné hřídele (s. 55 - 57)

(5 ř.) Jsou to válcové součásti…. Nosné hřídele jsou namáhány pouze na ohyb.

Hybné hřídele (s. 57 - 58)

(4 ř.) Hybné hřídele jsou …… v ložiskách.

Obrázek č. 68 / s. 57 - nakreslit

Přímé hřídele (s. 57 - 58)

(8 ř.) Jsou nejčastější součásti …., nebo přímo provedeno drážkování.

Klikový hřídel (s. 58)

(2 ř.) Je součástí …., a naopak.

Dutý hřídel (s. 58)

(5 ř.) Má při téže hmotnosti …., teleskopický hřídel.

Ohebný hřídel (s. 58)

(2 ř.) Se používá …., k hnanému.

Obrázek č. 71 / s. 58  - nakreslit

Téma k samostudiu 2:

V učebnici s. 59 – 63 prostudujte kapitolu: Ložiska. V sešitě bude dle učebnice zapsáno:

Ložiska (s. 59)

(6 ř.) Ložiska jsou ……., ve směru osy.

Tabulku č. 8 / s. 60 – nakreslit nebo nalepit

Kluzná ložiska (s. 61 - 63)

(5 ř.) Kluzná ložiska jsou …., a náročné.

Obrázek č. 76 / s. 62 - nakreslit nebo nalepit
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(4 ř.) V kluzném ložisku …… zadírání.

(6 ř.) Polosuché tření …… je nepatrné.

Obrázek č. 77 / s. 62 - nakreslit nebo nalepit

(8 ř.) Nejjednodušší kluzné ložisko …… hliníkového nebo červeného bronzu.

Téma k samostudiu 3:

V učebnici s. 65 – 71 prostudujte další část ložisek. V sešitě bude dle učebnice zapsáno:

Valivá ložiska (s. 65 - 63)

(6 ř.) Valivá ložiska mají …., materiálu.

Napište hlavní části ložisek (viz obr. 83/s. 68)

Napište základní druhy valivých ložisek (viz tab. 9/s. 66 - 67)

(2 ř/s.68) Poznámka: Volba druhu ložiska ……, podmínkám.

Těsnění ložisek (s. 69)

(4 ř.) Správný chod …., do ložiska.

Napište druhy těsnění (viz str. 69 - 70)

Mazání ložisek (s. 70 - 71)

(4 ř.) Mazáním se ……., minerálních olejů.

(4 ř./s.71) Kluzná ložiska vyžadují ……., na třecí plochy.

Napište způsoby mazání.
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Téma k samostudiu 1:
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Téma k samostudiu 2:

Nakreslete výrobní výkres do sešitu na formát A4 dle zadání:

Počet průmětů si zvolte.

Okótujte součást z plechu! Kóty odměřte, materiál a tloušťku plechu zvolte.

Téma k samostudiu 3:

Nakreslete výrobní výkres do sešitu na formát A4 dle zadání:

Počet průmětů si zvolte.

Okótujte součást z plechu! Doplňte osy, kóty odměřte, materiál a tloušťku plechu zvolte.
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TECHNOLOGIE

Téma k samostudiu 1:

Svařování plamenem (1. část):

Prostudovat popř. zopakovat dle předaných materiálů popř. učebnice str. 100 - 112:

Technické plyny pro svařování
Tlakové nádoby
Lahvové a redukční ventily
Hadice

Téma k samostudiu 2:

Svařování plamenem (2. část):

Prostudovat popř. zopakovat dle předaných materiálů popř. učebnice str. 111 - 120:

Svařovací hořáky
Přídavné materiály pro svařování
Druhy svařovacích plamenů

Téma k samostudiu 3:

Svařování plamenem (3. část):

Prostudovat popř. zopakovat dle předaných materiálů popř. učebnice str. 121 - 133:

Příprava materiálu pro svařování
Postupy svařování
Vady svarů
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ODBORNÝ VÝCVIK


