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Studijní podklady v době mimořádného opatření
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Nastudujte: Ota Pavel, Jack London, Drama
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_London,
             https://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
Vypracované poznámky vyfoťte a foto pošlete na e-mail milan.kokes@skoda-auto.cz

Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_Pavel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jack_London
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
mailto:milan.kokes:@skoda-auto.cz
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MATEMATIKA
Nastudujte: Číselné výrazy, Výrazy s proměnnou
Zdroj: Zelená učebnice, str.123 - 133
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OBČANSKÁ NAUKA
Nastudujte: Soustava soudů, Vlastnictví
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%C3%AD
Vypracované poznámky vyfoťte a foto pošlete na e-mail milan.kokes@skoda-auto.cz

Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C8esku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%ED
mailto:milan.kokes:@skoda-auto.cz
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
A2A,A2B
Opakování probraného učiva. Posílat e-mailem foto jak studujete na e-mail: pavel.kosatko@skoda-auto.cz

Pro žáky, kteří mají obtížný přístup k PC, nainstalujte si svůj e-mail do mobilu!

Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.

TK 13

Úkol z IKT je dobře a kvalitně zvládnout posílání e-mailu ze všech předmětů všem učitelům !

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

A2.A, A2.B
PRUŽINY
Rozdělení pružin podle zatížení
Rozdělení pružin podle tvaru
Narýsuj základní druhy pružin

ÚKOL:
-zápis do sešitu – rozdělení, narýsovat základní pružiny
-zpracovat a poslat do19. 3. 2020 do 24,00 hodin a na e-mail jiri.horacek@skoda-
auto.cz, tel.326 8 14341
ZDROJ: strojírenské tabulky, internet (Wikipedia.cz, dumy.cz )
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

A2.A, A2B
TVÁŘENÍ MATERIÁLU
Tažení trubek
Tažení drátů

ÚKOL:
-zápis do sešitu - charakteristika, způsoby výroby (náčrtky), druhy trubek
-zpracovat a poslat do19. 3. 2020 do 24,00 hodin a na e-mail jiri.horacek@skoda-
auto.cz, tel.326 8 14341
ZDROJ:
-strojírenské tabulky, internet (Wikipedia.cz, DUMY.cz)
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STROJE A ZAŘÍZENÍ
A2.A
Ventilátory
Kompresory
Dmýchadla

ÚKOL:
-zápis do sešitu - charakteristika, rozdělení, hlavní části, použití
-zpracovat a poslat do19. 3. 2020 do 24,00 hodin a na e-mail jiri.horacek@skoda-
auto.cz, tel.326 8 14341
ZDROJ: internet (Wikipedia.cz, DUMY.cz)

A2B
Opakování probraného učiva. Nastudujte a vypracujte poznámky do Vašich sešitů.
Vypracované poznámky vyfoťte a foto pošlete na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz
Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.
37. hodina - Kompresory
-odkaz na literaturu na www https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompresor
38. hodina - Dmýchadla kompresory
-odkaz na literaturu na www https://cs.wikipedia.org/wiki/Dmychadlo
39. hodina - Průmyslová výroba stlačeného vzduchu kompresory
-odkaz na literaturu na www
https://www.mmspektrum.com/clanek/vyroba-stlaceneho-vzduchu.html

TK13
Vyplň samostatně bez pomocí literatury následující TEST. Vytvoř si soubor word s názvem jméno, příjmení třída
Stroje pro přepravu kapalin a plynů 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 Stroje pro přepravu kapalin a plynů

1. Jaké znáš druhy čerpadel?
2. Co je to kompresor?
3. Jaké znáš druhy kompresorů?
4. Co je to vývěva a k čemu slouží?
5. Co je to dmychadlo?

Nastuduj !Zapiš si do sešitu.

40. Motorová vozidla-vývoj (pošlu studijní mat. e-mailem)
41. Motorová vozidla-rozdělení (pošlu studijní mat. e-mailem)

42. Spalovací motory-rozdělení (pošlu studijní mat. e-mailem)

mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompresor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dmychadlo
https://www.mmspektrum.com/clanek/vyroba-stlaceneho-vzduchu.html
mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
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TECHNOLOGIE
A2A,A2B
Opakování probraného učiva. Nastudujte a vypracujte poznámky do Vašich sešitů z učebnice Zámečnické práce a
údržba 2. Díl str. 46-54
Vypracované poznámky vyfoťte a foto pošlete na e-mail pavel.kosatko@skoda-auto.cz
Termín pro doručení je 19.3.2020 24,00 hod.

55. hodina Svařování-úvod
56. hodina Svařování rozdělení - odkaz na literaturu na www
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/ZAV/ZAV1-svarovani.pdf
-Vypracujte si tabulku.
57. Svařování plamenem-úvod - odkaz na literaturu na www
https://www.schinkmann.cz/autogen-plamenove-svarovani
58. Svařování plamenem-zařízení
59. Svařování plamenem-postup, elektrody

TK 13
Vyplň samostatně bez pomocí literatury následující TEST. Vytvoř si soubor word s názvem jméno, příjmení třída
svařování 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 SVAŘOVÁNÍ

1. Vytvoř samostatně tabulku rozdělení druhu svařování?
2. Jaké jsou druhy svařování tavného (dva základní)?
3. Vyjmenuj všechny druhy svařování elektrickým obloukem?
4. Jaké plyny se používají u svařování plamenem?
5. Popiš a nakresli pracoviště pro svařování plamenem?

Nastuduj!
62. Svařování elektrickým obloukem-úvod       (učebnice str.57-62) případně internet
63.64 Svařování elektrickým obloukem-zařízení

65. Svařování elektrickým obloukem-postup
66. Svařování elektrickým obloukem-způsoby

mailto:pavel.kosatko:@skoda-auto.cz
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/ZAV/ZAV1-svarovani.pdf
https://www.schinkmann.cz/autogen-plamenove-svarovani
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- poznávací, 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:zdenek.steiner:@skoda-auto.cz
mailto:david.basus:@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.steiner:@skoda-auto.cz
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