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Studijní podklady v době mimořádného opatření
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Čítanka str. 111 cv. 7a.8, písemně do sešitů.
KT 13
diktáty.cz - vyjmenovaná slova – souhrnná cvičení(11)- procvičovat, referát: Místní báje a pověsti
zpracovat písemně
KT 14 www.skolaposkole.cz, www.umimecesky.cz, procvičujte si shodu podmětu s přísudkem
Čítanka str.313 až 326 -  slovníček- literární druhy a žánry - zopakovat

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
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CIZÍ JAZYK
· 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
· Pracujte na https://www.englishme.cz/
· Prostuduj 2F str. 24 učebnice a str. 21 pracovní sešit. „Expressing likes and dislikes“ bude testík na Edmodo!
· Přečti a prostuduj 2G str. 25 „Announcement“

· Pracovní sešit str. 16 – 23 dokončit
· Učebnice str. 26 opakování U1 a U2
· Podle odpovídající úrovně a zájmu si vyber knihu: https://english-e-reader.net/, přečti ji a napiš stručně o čem

byla. Výsledek pošli přes edmodo.com (messages) popř. na email.
· Tebou sepsaný obsah knihy nahlas přečti a nahraj pomocí telefonu (počítače) a záznam pošli na

Edmodo.com (message).
· U3 úvod str. 28 nauč se slovíčka viz Quizlet odkaz na edmodo.com
· Prostuduj vazbu There is/are, učebnice p.29 a pracovní sešit str. 27
· Studuj zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
· Zkus testík zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test
· Str. 30 Přečti článek „Eton College“ a v pracovním sešitě na str. 28 přečti článek a udělej cvičení.
· Prostuduj slovíčka zde: https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
· Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/

mailto:petr.vysohlid:@skoda-auto.cz
https://www.englishme.cz/
https://english-e-reader.net/
https://www.helpforenglish.cz/article/2008050102-vazba-there-is-are
https://www.helpforenglish.cz/article/2011012002-there-is-there-are-test
https://quizlet.com/496835443/ms-u3-elementary-czech-flash-cards/
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA
Učebnice
Téma: Náboženství, Sekty: str. 73-75, zpracujte do sešitu výpisky (znaky sekt, nejznámější sekty)
Poslat prezentaci AKTUALITY  (3.čtvrtletí)

Učebnice
Téma: Člověk v lidském společenství (najít v obsahu učebnice)
Přečíst úvodní text „Já obrýlenec“

Vypracujte samostatnou práci na téma „Drogy“s tímto zadáním:

1. Seznam důvodů, které člověka vedou k tomu vzít si drogu.
2. Seznam důvodů, pro které dealeři distribuují drogy.
3. Návrh preventivních opatření omezujících šíření drog
4. Návrh léčebných opatření pro narkomany
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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

Použitá literatura:
Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 1, Prometheus učebnice
Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ Hudcová, Kubičiková PROMETHEUS SB

Procenta
· Následující text si nastudujte a 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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· Z učebnice nastudujte a opište do sešitu ze strany 56 řešené příklady Příklad 39, Příklad 40, Příklad
41, Příklad 42 (zadání i řešení). - Bude kontrolováno!!!

· Samostatně vyřešte do sešitu příklady ze sbírky strana 40 příklad 181 c, příklad 182 e, strana 41
příklad 187 - Bude kontrolováno!!!



Verze k 18.03.2020 7/23

17. březen 2020

Procenta -  pokračování

· 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=w08rAys1ryg&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=4

· 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=ve2c8WxRuSs&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=2

· 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=Tbkonx6Iyjo&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=7

· 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=Lnxi7Yfm-dI&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=1

· Samostatně vyřešte do sešitu příklady ze sbírky strana 40 příklad 183, strana 41 příklad 186, 188
strana 42 příklad 190, 193;  strana 43 příklad 197

Všechny úkoly budou kontrolovány!!!

https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Tbkonx6Iyjo&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Lnxi7Yfm-dI&list=PLSqKJP6W-MUaT6rz-62-rVpZDrIjxK6KF&index=1
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FYZIKA
Učebnice FYZIKA I – str. 53 – 55 – Síly, které brzdí pohyb tělesa – přečíst, nastudovat.
Podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk .
Text – smykové tření – opsat do sešitu.
Str. 55/ řešený příklad – opsat do sešitu.
Str. 57/ příklady 1,2 – vyřešit do sešitu - bude kontrolováno!!!

Smykové tření

-   projevuje se při posouvání nebo smýkání tělesa po povrchu jiného tělesa

Třecí  síla  - tF  - brzdící síla, příčinou jsou nerovnosti na stykových plochách a přitažlivé síly mezi
částicemi.

Závislost třecí síly tF
1) Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku

gmfFfF nt ××=×=

f  součinitel smykového tření 1<f ( v tabulkách, závisí na materiálu)

2) tF  závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch.

3) tF  nezávisí na obsahu stykových ploch.

4) tF  mezi tělesy v klidu za stejných podmínek je větší, než třecí síla mezi tělesy v pohybu.

Třecí síla umožňuje - chůzi, jízdu vozidel, spojování součástí strojů, upevňování hřebíků do stěn,
psaní tužkou, zavazování tkaniček, lisování a obrábění materiálu atd.

Nepříznivé důsledky - opotřebení pneumatik, opotřebování součástí strojů a jejich nežádoucí
zahřívání – mažeme.

https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
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17.3. 2020

Učebnice FYZIKA I – str. 63 – 66 – Dostředivá a odstředivá síla – přečíst, nastudovat.

Text – Dostředivá a odstředivá síla – opsat do sešitu.
Vzorový příklad – opsat do sešitu.
Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu.

1) Text: Dostředivá a odstředivá síla

Vzniká při pohybu po kružnici.

1.NPZ Þ na HB musí působit síla, která pohyb zakřivuje -DOSTŘEDIVÁ SÍLA
3.NPZ Þ existuje-li dostředivá síla, pak k ní existuje opačná síla stejné velikosti ODSTŘEDIVÁ SÍLA

dF
r

dostředivá síla
r – poloměr kružnice

rm
r
vmamFF dod ××=
×

=×== 2
2

w

Dostředivá a odstředivá síla představují akci a reakci, tj. současně vznikají a zanikají, jsou stejně velké a mají opačný směr.

Zanikne-li v určitém bodě trajektorie dostředivá síla, zanikne zároveň síla odstředivá a těleso koná pohyb rovnoměrný
přímočarý (např. jiskry od brusného kotouče).

Působení odstředivé síly:

· př i jízdě vozidla v zatáčce
· v odstředivých čerpadlech, ždímání prádla
· v laboratorních odstředivkách

· u rotujících těles

2) Vzorový příklad: (opsat do sešitu)

Určete velikost dostředivé síly působící na vůz o hmotnosti 11 t, který projíždí zatáčkou o poloměru 110 m rychlostí
82,8  km/h.

Řešení:

11 238,82
110

0001111

-- ×=×=

=
==

smhkmv
mr

kgtm

kNN
r
vmFd 9,5290052

110
2300011 22

==
×

=
×

=

Na vůz působí dostředivá síla 52,9 kN.

3) Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu

dF
r

oF
rv

r
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18.3. 2020
Dostředivá a třecí síla - shrnutí

1) Na čem závisí velikost třecí síly?

2) Uveďte 3 příklady, kdy je smykové tření užitečné.

3) Kdy je smykové tření nežádoucí? Jak ho zmenšujeme?

4) Uveďte 3 příklady, kde se projevuje odstředivá síla.

5) Co je reakcí na odstředivou sílu?

6) Jak lze zmenšit velikost odstředivé síly? Uveďte aspoň 2 příklady?
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Téma 1: Vodík
Nastudovat a zapsat do sešitu:

Téma 2: Kyslík
Naučit se a zapsat do sešitu:
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

KT – 13 – cv 2
Vytvoř v Excelu následující tabulku, zadej vzorce a tabulku vypočítej:
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EKONOMIKA
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY
Téma 1:
Nastudovat téma Slévárenství a zapsat do sešitu

Téma2: Formy pro odlévání
Zapsat do sešitu a naučit se:
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MATERIÁLY
Téma 1: Přírodní oleje – význam, zařazení
Nastudovat a zapsat do sešitu

Téma 2: Přírodní oleje – získávání a rozdělení
Zapsat do sešitu a naučit se
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ODBORNÉ KRESLENÍ
Téma 1: Procvičování konstrukce verzálek a číslic přímého grotesku

Téma 2: Do linkové osnovy o výšce v=70mm vepiš postupně číslice 1, 2, 3, 4,
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TECHNOLOGIE
Téma 1: Způsoby nanášení vyrovnávacích NH
Nastudovat a zapsat do sešitu:

Téma 2: Podkladové nátěry
Zapsat do sešitu a naučit se:
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ODBORNÝ VÝCVIK


