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Studijní podklady v době mimořádného opatření 

 

Třída: S3.E (Mechanik elektronik) 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
12. KT 
 
Literatura – učebnice 

V. Vančura - výpisky str. 84 – 85 
Pracovní sešit z literatury 

V. Vančura (zkrácená verze str. 60 – 61, základní verze str. 84 – 85) 
Četba k maturitní zkoušce 

Individuálně 
Český jazyk – učebnice 

Několikanásobné větné členy a významový poměr mezi nimi 
- výpisky  

- cvičení 91/1, 92/2 

13. KT a 14. KT 

Český jazyk – učebnice 
Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent 
Výklad str. 93 – 95 vypsat do sešitu 
Cvičení 94/1,2,3, 95/1, 96/2 
Literatura – učebnice 
K. Poláček str. 86, E. Bass str. 87 
Literatura – pracovní sešit 
K. Poláček str. 86 základní verze, případně str. 62 zkrácená verze 
E. Bass str. 87 základní verze, případně str. 63 zkrácená verze 
K. Čapek str. 80 – 82 základní verze, případně 56 – 59 zkrácená verze 
Četba k maturitní zkoušce 
Individuálně  
 
Doporučuji procvičovat pravopis a jazykové učivo na: www.skolaposkole.cz a www.umimecesky.cz 
a www.mluvicíhlavy.cz , případně audioknihy na stránkách Českého rozhlasu 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mluvicíhlavy.cz/
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CIZÍ JAZYK 
Dear S3E class, 
 
Homework assigned 10.03.2020 
It is important that you continue to study while off school.  Here you can find the work assigned for this week.  You will 
be assigned work every week while you are off school. 
 
Homework:  Course book, Unit 2E, reading:  pages 18 and 19, exercises 1 to 5. 
 
Latest homework 17.03.2020 
 
Latest homework, from Tuesday 17 March 2020 
 

1. Listening exercise 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P-TFhUq3otQ 
 
Please click on the Youtube link and watch the video and then answer the questions below. 
Enter your answers into the spaces below.  Then e-mail them to me at,  
vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz 
 I will then send you the correct answers so you can know how well yu’ve done. 
The deadline is Wednesday 24 March 2020.  You will get a grade for the completed task.  If you are late, 
your grade will suffer. 
 
Questions 

1. Who did her parents name her after?    

2. What are her fans called?   

3. What did one magazine headline say about her?   

4. What was the only album to go platinum in 2014 ( 

5. What rule is Taylor Swift an exception to?   

6. What is her success based on?   

7. She does something unusual to interact with her fans – what is it?   

8. What was her fan Emma talking about online?   

9. What’s the most abnormal thing about T.S’s life?   

10. When did she first become a star?   

11. What are her hits a chronicle of?   

12. How has her attitude towards love, romance and her relationships changed recently?   

 

Question number Answer 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

https://www.youtube.com/watch?v=P-TFhUq3otQ
mailto:vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz
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8  

9  

10  

11  

12  

 

 
 
 
 
Next task 

 

• Use of English parts 1 to 7 (test No. 2) 

Open the links, and do the practice exercises.  They are for the FCE exam but they are similar to the tasks you can 
expect in the Maturita exam. (17.03.2020) 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_and_use_of_english_part1_test2.htm 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part2_test2.htm 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part3_test2.htm 
 
 

https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_and_use_of_english_part1_test2.htm
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part2_test2.htm
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part3_test2.htm
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice - Odmaturuj ze SV 
Zkušenost v procesu poznání – výpisky, str. 228 -229 
Základní etické pojmy – výpisky, str.237-238 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY 
 
Učebnice 
 
Vztah etiky, morálky a práva – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu - str. 239 
 
Vznik etiky – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu – str. 239 - 240  
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DĚJEPIS 
 



 

Verze k 18.03.2020 7/44 

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: 

Po celou dobu této výjimečné situace jsem Vám k dispozici na mailu, popř. 
telefonicky každý všední den od 8.00-13.00 č. 730866874 

Téma:  Objem a povrch těles 
K procvičení probraných hranolů je zde vložen seznam úloh s výsledky. 
Nové téma jehlan vložen pracovní list ke zpracování. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16.3.2020 

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

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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. 

 
Vážení studenti, 
Máte další možnosti, kde si můžete vyhledat informace ohledně studia. Naše současné téma 
 

 Tělesa - objem a povrch je i rozšířen na stránkách Techambition. 

 
Další tělesa - jehlan, kužel 
 
 

Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,  

práci v Techambition průběžně sleduji. 

Samostudium a domácí přípravu ohodnotím. 
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FYZIKA 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
Nevyučují se 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
https://www.youtube.com/watch?v=1f8yoFFdkcY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
13KT 
Programování 
 

1. Možnost 
 
Online kompilátor: https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler 
 
 
2. Možnost 
 
Visual Studio code: 
Jde o modulární IDE. Před začátkem je nutné stahnout si potřebné rozšíření (zabere 5 minut max) a instalovat 
nějaký kompilátor (Osobně doporučuji MINGW). Žáci pak mohou napsat libovolný program a pak to zkompilovat 
a spustit přímo v IDE, nebo to mouhou udělat z příkazové řádky windows nebo PowerShell (doporučuji alespoň 
vizkoušet – vede k alespoň základní orientaci v cmd) 
 
 
3. Bonus 

 
Pro větší projekty doporučuji GitHub, nebo podobný versovací system. 
 
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler 
https://www.onlinegdb.com/blog/brief-guide-on-how-to-use-onlinegdb-debugger/ 

 
Mechanik elektronik skupina č. 7 
 
Zadání a pokyny budou zaslány emailem. 

https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
https://www.onlinegdb.com/blog/brief-guide-on-how-to-use-onlinegdb-debugger/
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
 
Skupina  
 
Projděte si pravidla pro kreslení řezů a průřezů na níže uvedených webových stránkách 
 
http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23 
 
Následující obrázek nakreslete do sešitu a označte, v jakém případě se jedná o řez a průřez  

 
Nové Skupina 4 
 
Úkol 1: Nainstalujte  Creo na níže uvedeném odkazu  
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 

A vyzkoušejte jeho funkčnost 
Úkol 2: 
Prostudujte skripta v následujícím internetovém odkazu na téma „Tolerování rozměrů“. 
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf 
Na základě prostudovaného odkazu vypracujte do sešitu následující tabulku a určete druh uložení. 
 

http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf
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MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
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ELEKTRONIKA 
Témata k prostudování (týden 16. 3. až 20. 3.): 

 Magnetický záznam zvuku 

Důležité v tématu: 

 Princip magnetického záznamu zvuku 

 Porovnání s mechanickým záznamem zvuku 

 Současné využití magnetického záznamu 

Studijní materiály: 

https://docplayer.cz/19323690-Magneticky-zaznam-zvuku.html; Další materiály jsou na týmovém webu, resp. budou 
zaslány emailem 
 
Týden 23. 3. – 27. 3. 
 

Témata k prostudování: 

 Optický záznam zvuku 

 Digitální záznam zvuku 

Důležité: 

Optický záznam: 

 Princip optického záznamu zvuku 

 Vlastnosti optického záznamu zvuku 

 Současné využití optického záznamu 

Digitální záznam: 

 Digitalizace zvuku  

 Princip CD 

 Formáty digitálního zvuku  

Studijní materiály: Optický záznam: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1346-princip-optickeho-zaznamu-
zvuku, http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1344-opticky-zaznam-zvuku, další materiály budou zaslány 
emailem. 

Digitální záznam: http://ondrej.strecker.sweb.cz/digitalizace.pdf, email 

Další pokyny v emailu 

https://docplayer.cz/19323690-Magneticky-zaznam-zvuku.html
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1346-princip-optickeho-zaznamu-zvuku
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1346-princip-optickeho-zaznamu-zvuku
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1344-opticky-zaznam-zvuku
http://ondrej.strecker.sweb.cz/digitalizace.pdf
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
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AUTOMATIZACE 
Prostudujte měření teploty – základní pojmy 

 
Prostudujte kapitolu 3.6.2.1 Odporové kovové snímače teploty  
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ČÍSLICOVÁ TECHNIKA 
Prostudujte základní kurs mikropočítačů pro začátečníky odkaz   
https://www.youtube.com/watch?v=fJWR7dBuc18 
 
Téma jednočipové mikropočítače prostudujte odkaz. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedno%C4%8Dipov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fJWR7dBuc18
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedno%C4%8Dipov%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY 
 
Týden 23. 3. – 27. 3. 
 

Témata k prostudování: 

 Optoelektronika 

Důležité: 

 Blokové schéma optoelektronického přenosu a jeho vlastnosti 

 Optoelektronické součástky (Příručka) a jejich charakteristiky, parametry a využití v optoelektronice (lze 
využít znalosti z předmětu ELN 2. ročník) 

 Využití optoelektroniky v praxi 

Studijní materiály: Příručka elektrotechnika kapitola „Optoelektronika“, email 

Další pokyny v emailu 
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Týden 23. 3. – 27. 3. 
 

Témata k prostudování: 

 Stejnosměrné měniče (DC-DC měniče) 

Důležité: 

 Význam DC-DC měničů 

 Základní typy měničů podle řízení a zapojení (Příručka) 

 Schéma tranzistorového a tyristorového měniče (Příručka) 

 Propustný a blokující měnič – schémata, základní funkce (Příručka) 

Studijní materiály: Příručka elektrotechnika kapitola „Měniče stejnosměrného proudu“ 

Další pokyny v emailu 
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TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 
Prostuduj si  níž uvedená témata a vypracuj na ně referát/prezentaci: 
 

1. Řízené usměrňovač a regulace výkonu ( tyristor a triak ) 
2. Spínané zdroje – PWM (pulsně šířková modulace) 

 
Zdroje informací využij dle vlastního výběru. 
 
Pro opakování již probraných témat můžeš využít např. tento odkaz: 
 
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html 
 
 
zaměř se mj. na číslicové obvody, OZ, NE555. Po návratu do školy bude na tato témat test. 
 
Tyto úlohy vypracuj do 03.04.2020 a zašli na můj e-mail ( Tomas.Seben@skoda-auto.cz) 
 
 
 

http://www.falstad.com/circuit/e-index.html
mailto:Tomas.Seben@skoda-auto.cz
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SOUVISLÁ PRAXE 
 


