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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Vytvořte prezentaci na téma: Současná kinematografie Čárka ve větě jednoduché
Rozhodněte o čárce ve větě, případně zdůvodněte:

Bylo to delší  než jsem si myslel.

Jémine tomu bych se nechtěl dostat do rukou.

Seznámili jsme se letos v zimě.

Na soustředění byli pozváni všichni hráči určení pro státní reprezentaci.

Tato operace jak doufám vás úplně vyléčí.

Otec si vše opravoval sám.

Květiny to se rozumí  jsou nejkrásnější čerstvě utržené.

Letadlo plně obsazené cestujícími se vydalo na svůj poslední let.

Pozvěte prosím všechny zájemce.

Dům roku ten se nám velmi líbil.

Vraťte se prosím zpátky.

Kabát máš v předsíni na věšáku.

Hola kde jste kdo?

Sněženky rozkvetly dříve než bledule.

Hračky vhodné pro děti do tří let musí být zřetelně označeny.

Vážení přátelé musíme vám vše objasnit.

Renata počítá rychleji než Jana.

Zdržela se celé dva dny.

Obdivovali jsme rychlý sokolí let.

Je to zázrak ten Internet.

Přinesl mi zapomenutý holicí strojek.

Hora Říp je památné místo.

Jeho pst nás rozčílilo.
Luk kopí a oštěp byly v té době obvyklé zbraně.
KT 13 Cermat.cz JPZ 2020 Testová zadání – ilustrační test 2020- C9PID20C0T01
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diktáty.cz – oddíl 2 – souhrnná doplňovací cvičení
KT 14 Opakujte si skladbu, vypracujte zadaný rozbor
Čítanka str. 355 Literární druhy a žánry, zopakovat k přijímacímu řízení
ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE
1. LITERATURA je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
2. „Řečí vázanou“ rozumíme ………………………, která se vyznačuje
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
3. Verš je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
4. Skupině veršů, celku spjatému rytmicky, rýmově, zpravidla i obsahově se říká
……………………………………………………….
5. Refrén je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
6. Rým je
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..

7. Pomocí písmen naznač rýmové schéma a urči druhy rýmů.

8. Definuj přesah, a pokud se nachází v některé z ukázek, označ jej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..

9. Doplň epické žánrové formy:

……………………………... byly původně texty církví neuznané za pravé a nezařazené do bible. Dnes se tak
označuje literární text zpracovávající známý motiv, ale nově, často i parodicky.

……………………………... je literární žánr, který pojednává o vzniku světa, člověka.

…………………………..…. je životopisný žánr o životě, působení, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

……………………………… je žánr střední epiky. Příběh se soustřeďuje na jednu událost, epizodu, charaktery postav
se nemění, děj je sevřený a závěr překvapivý.

A rozvoněl se zvadlý květ,
bezcestí mělo tisíc cest.
A zkrásněl tobě celý svět,
zešedlý v prachu vsí a měst.
           (V. Dyk: Noci Chiméry)

RÝM:……………………………
……..

Co z nás Slávů bude o sto roků?
Cože bude z celé Evropy?
Slávský život na vzor potopy
rozšíří svých všudy meze kroků.
                (J. Kollár: Slávy dcera)

RÝM:
……………………………………
….

Lunou odmítla jsi nahé zdi,
vesnice spí, jenom ticho vane
a korunou lip na náš práh
teskně zašuměla souhvězdí
jak rubáše navždy odkládané
mrtvými, kteří dnes vejdou v prach.
               (F. Hrubín: Nokturno smrti)
RÝM:……………………………………
…………
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CIZÍ JAZYK
Obě skupiny

· Quizlet.com – Present perfect, Present perfect/Past simple Kdo nemá přístup Quizletu,
použijte následující linky: https://quizlet.com/es/274893460/present-perfectpast-simple-
flash-cards/   https://quizlet.com/363728854/present-perfect-flash-cards/

· Helpforenglish.cz - https://www.helpforenglish.cz/article/2019020701-h-p-lovecraft-
dagon

· Napište vyprávění Můj nejlepší den v délce 120 – 150 slov a odešlete mi jej na
katerina.dlouha@skoda-auto.cz do 20.3. 2020.

23.-27.3.2020

1. Vyberte si obrázek a napište jeho popis v délce 10 řádků, velikost písma 12. Popis
odešlete na email katerina.dlouha@skoda-auto.cz do 27.3.2020.

2. Quizlet.com Picture discribtion
3. Helpforenglish.cz https://www.helpforenglish.cz/article/2019112102-cviceni-pridavna-

jmena-ed-ing-2
4. Zaregistrujte se zdarma na englishme.cz a procvičujte.
5.  Na stránce https://english-e-reader.net/ si vyberte knihu a přečtěte si ji.

https://quizlet.com/es/274893460/present-perfectpast-simple-
https://quizlet.com/363728854/present-perfect-flash-cards/
https://www.helpforenglish.cz/article/2019020701-h-p-lovecraft-
mailto:katerina.dlouha:@skoda-auto.cz
mailto:katerina.dlouha:@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2019112102-cviceni-pridavna-
https://english-e-reader.net/
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OBČANSKÁ NAUKA
1. Nastudujte a přepište do sešitu:

Filozofie jako věda
Filozofie (z řec. filein- milovat, sofiá- moudrost).
Co je filozofie? Klade nám otázky, hledá smysl života, vysvětluje fungování světa, odkrývá vztahy mezi člověkem
a přírodou.

Původně byla filozofie synonymem pro vědu. Veškeré vědění lidstva zahrnovala filozofie ( matematika, astronomie,
architektura, literatura atd.) – milujeme moudrost!!!!!

Pro nás Evropany je důležitá řecká filozofie, která je spojena s mytologií a s mýtickým člověkem. Objevují se tedy
otázky: Co je svět? Odkud je svět? Je pouze jeden svět? Jaký má smysl život?

Zadání pro úkol: Vyberte si jednu otázku a zpracujte formou úvahy ( zamyšlení). Rozsah slov 120 (slovo je
předložka, spojka) a zašlete na email: martina.nemcova@skoda.auto-cz do 18.3.2020 Nezaslání úkolu do daného
termínu bude hodnoceno nedostatečně.

Zadání pro úkol do sešitu: Vypište 10 antických bohů, přiřaďte oblast působení, atribut ( př: Athéna, bohyně
moudrosti a smířlivé války, zbroj, sova) Bude následně provedena kontrola.

2. Nastudujte a přepište do sešitu:
Filozofie má i své disciplíny:
a.Ontologie
b.Gnozeologie
c.etika

Ontologie (teorie bytí) je centrální filozofická disciplína  Zabývá se časem , prostorem, konečnem,
nekonečnem, zákonitostmi, nutností, vývojem.
Gnozeologie (teorie poznání) se zabývá problémem zdrojů, podmínek, možností a mezí lidského poznání
Etika (teorie morálky) se zabývá lidskými soudy o tom, co je dobro, zlo, svoboda, mravní odpovědnost,
štěstí, smysl lidského života. V centru jejího zajmu stojí mravní normy a jejich význam pro lidské chování.

3. Vytvořte:

Vybraný referát bude zpracován v MS PowerPoint. Připravte prezentaci vybraného tématu v zadané společenské
oblasti. Prezentace musí obsahovat nejméně šest snímků spojených s tématem + úvodní list, list se zdroji, tj. osm
listů celkem. Volte dle zadaného tématu.

Při přechodu snímků nepoužívejte  efekty, nenastavujte na snímcích. Použijte šablonu Škoda AUTO.
Pracovní snímky:
- odborný text (velikost písma volte dle vhodnosti – doporučuji 12-14 ), nutno zpracovat veškeré informace, text

zpracován srozumitelně, vysvětlit zkratky, cizí slova, složitější termíny, velikost obrazové dokumentace volit
vhodně

- obrazovou dokumentaci doplnit názvem díla, jménem autora a rokem vzniku,  obrázky možno prostřednictvím
školního scaneru zpracovat:)LNyní ne!!!!

- datum zadání (6.1.2020), datum odevzdání v elektronické podobě (24.3.2020), dle daného termínu neproběhne
prezentace v hodině českého jazyka a literatury- nutno zaslat do termínu

- možno zaslat e-mailem průběžně na konzultaci
- neopomeňte uvést v závěru prezentace , z jakých zdrojů jste čerpali ( text, obrázky)+ datum stažení
- pokud práce nebude včas odevzdána či zpracována ledabyle, bude hodnoceno nedostatečně

mailto:martina.nemcova:@skoda.auto-cz
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Téma jste si vybrali v prvním pololetí- není
možno měnit!!!!!!!
Zašlete na email: martina.nemcova@skoda.auto-cz

mailto:martina.nemcova:@skoda.auto-cz
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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

Stereometrie – Rotační kužel
Matematika 2 pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, E. Calda, PROMETHEUS (učebnice)

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubičiková, PROMETHEUS (sbírka)

· Učebnice: str. 159/ Příklad 22 – řešený příklad opište do sešitu – bude kontrolováno!!!

· Sbírka: Samostatně vyřešte do sešitu – str. 239/90, 93 – bude kontrolováno!!!

2. Stereometrie – Objem a povrch koule
Matematika 2 pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, E. Calda, PROMETHEUS (učebnice)

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubičiková, PROMETHEUS (sbírka)

· Učebnice: str. 167- 170/ opište do sešitu rámečky objem a povrch koule

· Učebnice: str. 167- 170/ Příklad 30, Příklad 31, Příklad 32, Příklad 33 – řešené příklady opište do 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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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Téma k samostudiu 1       Skupina 4 a 5:

Dle zadaného tématu pro každého žáka (zadáno v hodině TEC) zpracujte dané
technické téma ve Wordu. Práce bude obsahovat text a obrázky.

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


Verze k 18.03.2020 13/26

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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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Prostudujte si: Téma k samostudiu 1:
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Téma k samostudiu 2: Ohýbání

Prostudujte si:

http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/ohybani/

http://www.materialy-do-skoly.cz/maturitni-otazky/strojirenstvi/ohybani/
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TECHNOLOGIE
Prostudujte si: Téma k samostudiu 1:
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Prostudujte si: Téma k samostudiu 2:
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PNEUMATIKA LCV-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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PNEUMATIKA-samostudium 2  17.3.2020
 Popis úlohy:
Dvojčinným přímočarým válcem jsou součásti přesouvány z jednoho dopravníku na druhý. Vysunutí je realizováno
po stisknutí tlačítka, po dosažení koncové polohy se má válec samočinně vrátit.

Nakresli pneumatické schéma této úlohy.
V případě nejasností mne kontaktujte:
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: josef.kodrik1@skoda-auto.cz

SOUPIS PRVKŮ

1A

mailto:josef.kodrik1:@skoda-auto.cz
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Počet Popis Symbol

1 Dvojčinný válec

1 Řídicí bistabilní ventil 5/2, ovládaný stlačeným
vzduchem 1214

5 1 3

24

1 Impulzní tlačítko, monostabilní ventil 3/2,
v klidové poloze uzavřen

2

1 3

1 Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní
ventil 3/2, v klidové poloze uzavřen

2

31

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu
vzduchu
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TÉMA K SAMOSTUDIU 1:      SKUPINA 4 a 5:

Nakreslete výrobní výkres dle zadání:

TÉMA K SAMOSTUDIU 2:      SKUPINA 4 a 5:

Nakreslete výrobní výkres dle zadání:
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ODBORNÝ VÝCVIK


