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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Literatura: Světový realismus a naturalismus: samostudium a vypracování výpisků: Francie učebnice Didaktis str. 
96-101, Anglie – 110-111,  ukázky v pracovním sešitě 64-69. Na základě nastudovaného vypracovat výpisky. 
Mluvnice:   
Tvarosloví: 1. zopakování sloves a jeho kategorií: vysvětlení a procvičení: https://www.skolaposkole.cz/cesky-
jazyk/pravopis-tvaroslovny/slovesa,  další procvičení: https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves 

2. vysvětlení shody podmětu s přísudkem: https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-

podmetu-s-přísudkem  (v odkaze jsou i on-line cvičení k procvičení a pdf cvičení s řešením) 
 
 
13. KT   S2.E 
Literatura: Světový realismus a naturalismus: samostudium a vypracování výpisků: celé téma: učebnice Didaktis 
str. 102-113, ukázky v pracovním sešitě 70-77. Na základě nastudovaného vypracovat výpisky. 
Procvičení Kahoot: odkazy:  
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/83fad803-29dc-4b46-be82-d2c7f1271f60 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus-opakovani/685c8c98-23be-442f-9b08-97cb4fceb441 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/56bc1a2f-ceca-4f06-85ef-1f966c767db2 
 
Mluvnice:  Tvarosloví: shoda podmětu s přísudkem: https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-
lexikalni/shoda-podmetu-s-přísudkem  (v odkaze jsou i on-line cvičení k procvičení a pdf cvičení s řešením) 
Cvičení – viz níže – prosím vypracujte do sešitu. 

 
 
 
 
TIP:   pořady na ČT 1 (v úterý a čtvrtek ve 14,00 hod)– příprava na přijímací zkoušky zahrnuje shrnutí veškerého 
pravopisu  -  což se vždycky hodí . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/slovesa
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/slovesa
https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-sloves
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/83fad803-29dc-4b46-be82-d2c7f1271f60
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus-opakovani/685c8c98-23be-442f-9b08-97cb4fceb441
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-svetovy-realismus/56bc1a2f-ceca-4f06-85ef-1f966c767db2
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/shoda-podmetu-s-p%C5%99%C3%ADsudkem
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Další slovní druhy: Příslovce (zopakovat vše, co víte), cvičení vypracujte do sešitu 
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CIZÍ JAZYK 
Skupina A.Brádlové:  

Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 

1. WISHES – PRESENT, PAST (REGRETS), COMPLAINTS: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006101701-praci-vety-wish-clauses  

2. 2 přílohy – cvičení – na portále Edmodo  

V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: 

andrea.bradlova@skoda-auto.cz, popř. tel. 603287861 

 

ZADÁNÍ 23.-27.3. 

1.Slovní zásoba UNIT 9 - CRIMES AND CRIMINALS - STUDENT´S BOOK, str. 84 / cv.1,2, 5 + 

VOCABULARY BUILDER - str-. 132 / Part 1 - cv. 1,2,4 + Part 2 - cv. 5 (nastudovat, jaké přípony 

využíváme k tvorbě podstatných jmen jako označení osoby, která dělá určitou aktivitu) + následně cv.6,7  

2. WORKBOOK - str. 80 / cv. 1,4,5  

3. QUIZLET - složka s názvem "MS Pre-intermediate UNIT 9 (Crime scene)" - já uvidím, kdo budete 

trénovat:) Též si zkuste vygenerovat test a otestovat se.  

4. Vypracujte zadání - viz příloha na Edmodu - buď do sešitu nebo si stáhněte a vyplňte ve vytištěné kopii. 
 

 
Skupina Vyšohlíd: 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 Nastudujte slovní zásobu U9 „Crime and Criminals“ + slovíčka z videa 

https://www.youtube.com/watch?v=e_cvIjWOdec 

 Učebnice p.85 Past Perfect (studium) + WKBK p. 81 

 

 Přečti si následující knihy a poslechni MP3 na téma „Crime and Criminals“: https://english-e-

reader.net/book/great-crimes-john-escott, https://english-e-reader.net/book/famous-british-criminals-victoria-

spence 

 

 Shlédni jeden film kriminálního žánru a napiš o něm recenzi (viz WKBK p.103 návod), např: 

https://www.youtube.com/watch?v=XY_FXFaiyxk&t=233s, 

https://www.youtube.com/watch?v=S83eC8PZYyA&list=PLLymxeFHwF089bfg6pRV5Vxn4HvH7EdQE 

 

 Sledujte aktuální situaci na BBC.co.uk a dalších mediích v ANJ 

 Sledujte Edmodo a dělejte testíky 

 Pracujte zdarma na Englishme.cz podle vaší úrovně 

 Prostuduj reported speech 9D (st.book i wkbk) pro další info pokračuj na 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006032502-neprima-rec-1 a englishme.cz 

 přečti 9E p.88 „Cyber crime“ i wkbkp.84, Google out some othe cyber crimes on the internet 

 doporučuji knihu The Fox: online čtení zde: https://www.bookscool.com/en/The-Fox-160500/1 

 Dokončete U9 do stránky 89 (wkbk) a Sudent’s book do str.93 

 Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/ 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006101701-praci-vety-wish-clauses
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=e_cvIjWOdec
https://english-e-reader.net/book/great-crimes-john-escott
https://english-e-reader.net/book/great-crimes-john-escott
https://english-e-reader.net/book/famous-british-criminals-victoria-spence
https://english-e-reader.net/book/famous-british-criminals-victoria-spence
https://www.youtube.com/watch?v=XY_FXFaiyxk&t=233s
https://www.youtube.com/watch?v=S83eC8PZYyA&list=PLLymxeFHwF089bfg6pRV5Vxn4HvH7EdQE
https://www.helpforenglish.cz/article/2006032502-neprima-rec-1
https://www.bookscool.com/en/The-Fox-160500/1
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
Právní ochrana v ČR – výpisky, str. 52- 55 
Důležitá právní odvětví – výpisky, str.58 – 59 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY 
 
Učebnice 
Občanské právo – výpisky do sešitu z tématu a uvedených příkladů str. 59 – 64 
- Nemajetkové právní vztahy 
- Majetkové právní vztahy 
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DĚJEPIS 
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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
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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: 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
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Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

 

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 

 

 

Lineární lomená funkce – nepřímá úměrnost 

 

1) www.realisticky.cz  Učebnice – Matematika SŠ – 2 Funkce a rovnice – 6 lineární lomená funkce  

020601 Lineární lomená funkce  Lekce  Příklady 1 až 4 vypracuj do sešitu 

 

2) Nyní prostuduj a zapiš do sešitu následující text, grafy narýsuj: 

 

 

 

http://www.realisticky.cz/
http://www.realisticky.cz/hodina.php?id=1407
http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20SŠ/02%20Funkce%20a%20rovnice/06%20Lineární%20lomená%20funkce/01%20Lineární%20lomená%20funkce.pdf
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3) Techambition.cz 

4) PS4 vypracuj úlohy 1 – 11 na straně 70 – 72 
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FYZIKA 
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Učebnice str102 - 103 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
 



 

Verze k 18.03.2020 18/43 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Sk.4 
Příklad č.1:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program.  
 
 
Příklad č.2:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm,  
2x rádius, 3x šikmá plocha, + náčrtek  
 
Příklad č.3:MTS – navrhněte vlastní soustruženou součást a do sešitu sestavte program. Průměr polotovaru 25mm, 
koule, 3x rádius, 2x šikmá plocha, + náčrtek 
 
 
 
Sk. 5,7: 
http://www.odbornecasopisy.cz/clanek/eplan-a-jeho-technologicka-schemata-jsou-rodnym-listem-kazdeho-
projektu--4114 
http://www.odbornecasopisy.cz/clanek/eplan-pro-panel-a-rittal-perforex-vyherni-kombinace--4079 
 
17.3.  Zpracovat krátké prezentace z materiálů z minulého týdne. 
 
 
Sk.5: 
Prostudujte přílohu „automatická výměna nástrojů“…(jde o část z odkazu „coptel - mechatronik“) 
 
 
NOVÉ: 
Sk.5: 
Prostuduj následující text a stručně proveď zápis do sešitu 
 
Téma CCD 
Prostudujte kap. 8.1.3. z učebnice Číslicová technika CCD. 
 

http://www.odbornecasopisy.cz/clanek/eplan-a-jeho-technologicka-schemata-jsou-rodnym-listem-kazdeho-projektu--4114
http://www.odbornecasopisy.cz/clanek/eplan-a-jeho-technologicka-schemata-jsou-rodnym-listem-kazdeho-projektu--4114
http://www.odbornecasopisy.cz/clanek/eplan-pro-panel-a-rittal-perforex-vyherni-kombinace--4079


 

Verze k 18.03.2020 20/43 

 



 

Verze k 18.03.2020 21/43 
 



 

Verze k 18.03.2020 22/43 

 



 

Verze k 18.03.2020 23/43 

EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu: 
Skupina 5: 
Prostudujte drsnost povrchu – značení, použití dle učebnice nebo dle odkazu popřípadě vyhledejte informace na 
internetu. 
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf  
Vymodelujte a vytvořte výkres dle předlohy 

 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 
 
Skupina 4: 
V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: PERO 20 x 12 x 60 ČSN 02  2570 (pero 
výměnné). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO: 

https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
 
Platí pro obě skupiny 4 a 5. 
Překresli dle technického kreslení danou součást na A4 včetně vyplněného rohového razítka. 
Dle přiloženého izometrického zobrazení součásti s názvem PŘÍLOŽKA. Nakreslete pod číslem výkresu 
S2.E_TED_01 výrobní výkres této součásti v měřítku 1:1 v pohledech potřebných pro pochopení a zakótování 
geometrie. Součást je vyrobena z materiálu S235 (11373) ploché tyče. Opracované plochy jsou drsností Ra 3,2 a 
vystružení otvor o průměru 20H8 Ra 1,6. Vnitřní drážka 30mm má odchylku -0,2mm. Sražené hrany otvoru volte 
1x45°. 

 
  

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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Dle přiloženého izometrického zobrazení strojní součástky s názvem PRISMA nakreslete pod číslem S2.E_TED_02 
výrobní výkres této součásti v měřítku 2:1 v pohledech potřebných pro pochopení a zakótování geometrie. Obrobek 
je vyrobený z materiálu 16MnCr5 (14 220). Zakótujte drsnost povrchu obrobené součásti. Části prismatických ploch 
jsou Ra 1,6, ostatní Ra 3,2. drážky jsou umístěny symetrický. Vytvořte a vyplňte popisové pole. 

Vámi vytvořený výkres součástky naskenujte, ofoťte a přepošlete na přiložený e-mail. 
Do předmětu v e-mailu napište S2.E_TED.  
V případě, že nemáte staženou studentskou verzi CREO součástky překreslete ručně.  
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MATERIÁL: POLOTOVAR: 

KRESLIL: DATUM: 

TOLEROVÁNÍ NÁZEV: 

PŘESNOST 

M: 

PROMÍTÁNÍ ČÍSLO VÝKRESU: 

 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz; 
martin.kubat3@skoda.auto.cz  
 
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
mailto:martin.kubat3@skoda.auto.cz
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MECHANIKA 
Téma k samostudiu. 
Namáhání kolíků a nýtů. 

- Procvičte si namáhání kolíků a nýtů (namáhání na otlačení), teorie str. 36 – 37 – učebnice odkaz 

http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_txt.pdf 

- Vypočítejte příklady na namáhání nýtů a kolíků ze sbírky úloh - pracovní list 15, a vypočítejte příklady 

v pracovním listě 16 (prostřihování) – odkaz na sbírku 

http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_pl.pdf 

- Příklady vypracujete do sešitu mechaniky  

Téma k samostudiu – týden 13K. 
Namáhání kruhových průřezů na krut. 

- Procvičte si namáhání kruhových průřezů na krut, teorie str. 39 – 41 – učebnice odkaz 

http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_txt.pdf 

- Vypočítejte příklady na namáhání kruhových průřezů na krut ze sbírky úloh - pracovní list 17 – odkaz na 

sbírku http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_pl.pdf 

- Příklady vypracujete do sešitu mechaniky  

 

http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_txt.pdf
http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_pl.pdf
http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_txt.pdf
http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/mec_uceb/mec2_pl.pdf
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY 
Téma k samostudiu. 
Spojky hřídelové mechanicky neovladatelné. 

- Prostudujte přiložený text spojky hřídelové mechanicky neovladatelné  

- Daný text si přepište do sešitu ZSV 

- Otázky k opakování: 

 Které spojky patří k mechanicky neovladatelné 

 K čemu složí spojky pevné 

 Vyjmenuj druhy spojek pevných 

 Popiš spojku trubkovou, korýtkovou, přírubovou, kotoučovou  
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Téma k samostudiu – týden 13K. 
Spojky hřídelové mechanicky neovladatelné - pružné. 

- Prostudujte přiložený text spojky hřídelové mechanicky neovladatelné - pružné 

- Daný text si přepište do sešitu ZSV 

- Otázky k opakování: 

 K čemu složí spojky pružné 

 Vyjmenuj druhy spojek pružných 

 Popiš spojku s pryžovými pouzdry, spojku obručovou, spojku jehlovou 

 

 

-  
-  

-  

-  
-  
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-  

-  

-  

-  
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MATERIÁLY 
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
Příručka pro elektrotechnika str. 405 až 411 – nastudovat + poznámky. 
 
17.3.   Příručka pro elektrotechnika str. 415 a 416 – nastudovat + poznámky. 
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ELEKTRONIKA 
Prostudujte dvojčinný klopný obvod typu JK. 

 

 
Napište pravdivostní tabulku a vytvořte časový diagram, když J a K jsou rovny 1 
 
Téma: Klopný obvod typu D. 
Prostudujte kap. 7.5.6. z učebnice Číslicová technika 
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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. 73 

Nainstalujte si studentskou verzi návrhového sw EAGLE a vytvořte si studentský účet. To vám zpřístupní plnou 

verzi programu (potvrzení registrace trvá cca 14 dní)  

Mezitím můžete dělat ve verzi FREE (která je omezena jen rozměrem plošného spoje) a naučit se základní věci. 

Doporučuji videa z Youtube. 

 

Poté vypracujte tyto úlohy: 

1) V programu EAGLE nakreslete schéma astabilního KO vyobrazeného na obrázku a vytvořte pro toto schéma plošný 

spoj. 
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2) Překreslete schéma z obrázku do programu EAGLE a navrhněte pro toto schéma desku plošného spoje.  (obvod je 

tester Operačních zesilovačů (dál jen OZ); +15V je společné napájecí napětí; napájení OZ je na schématu skryté, 

nezapomeňte ho parametrizovat ve schématu; Un/2 je polovina napájecího napětí, které je zajištěno děličem R1 a 

R2)  

 

  

 

Úlohu č. 1 mi pošlete zpět do 6. 4. 2020 na email: david.lisler@skoda-auto.cz 

Když bude obvod funkční, ohodnotím návrh známkou s váhou 4. 

Úlohu č. 2 po návratu do školy vyrobíme na CNC frézce a osadíme. Když bude obvod funkční,  ohodnotím 

známkou s váhou 10. 

  

mailto:david.lisler@skoda-auto.cz
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