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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: M2
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. týden

Neohebné slovní druhy – procvič.
V učebnici (Čeština pro učební obory) na str. 45 (může se dle vydání o pár stránek lišit) si přečtěte text „Housle
nestárnou, zato kytara ano“ a odpovězte pod ním na otázky č. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
Dále pokračujte na straně 46., 47. a 48. procvičováním konkrétních neohebných slov. druhů viz cvičení
2,4,7,8,9,11,12. Vše vypracovávejte do sešitu. Kontrola a hodnocení domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden

Téma:

Přídavná jména a jejich vzory – samostudium, procvičování
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/

Na uvedeném odkazu je pěkně shrnuta problematika přídavných jmen. Vaším úkolem bude danou látku prostudovat
a udělat z ní zápis (studovat jen po stupňování příd. jmen a přeskočte pády – ty jsme opakovali již u podst. jmen).
Postupujte podle uvedené osnovy v odkazu. Až bude mít zopakováno a udělaný zápis v sešitě (!), tak přejděte na
přiložená cvičení:

a)
zdrav_ člověk, podej mi bratrov_ brýle, křivolak_mi uličkami, pyšn_ pávi, čerstv_ vítr, lýkožrouti jsou
škodliv_, krokodýl_ slzy, chutná ryb_ polévka, včel_ med, Janáčkov_ opery, obrazy znám_ch umělců,
přivítáme bratrov_ syny, do neviditeln_ch skrýší, namrzl_ chodník, cvičení s přídavn_mi jmény, s
prav_mi drahokamy

b)
 Hercov_ úspěchy. Lékařov_ názory. Dělníci dokončili starostov_ dům. Mlynářov_ chlapci jsou
pracovití. Mirkov_ psi. Popelčin_ střevíčky. Jitčin_ sourozenci. Babiččin_ makové buchty. Usmál se na
Michalov_ kamarády. Ladov_ ilustrace.

c)
Milujeme zdrav_ rostlinný tuk. Chutná nám ryb_ maso. Netrpěliv_ závodníci. Nov_ obyvatelé se
nastěhovali. Ciz_ návštěvníci. Máme kuřecí a vepřov_ řizek. Koperníkov_, Edisonov_ a Keplerov_
poznatky. Prezidentov_ projevy zasáhly občany. S Michalem jsme navštívili Adamov_ rodiče.
Přelomové Čapkov_ knihy pujčím Pavlov_m rodičům. Viktorov_ rodiče odešli domů. Výstava Kafkov_
pozůstalosti. Tomášov_ bratři se dočkali úspěchu.

Cvičení si přepište a vypracujte do sešitu!

Celá práce bude kontrolována a vyhodnocena na nejbližší hodině.

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/
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CIZÍ JAZYK
Skupina 2 (ne Valentová)

· 8B pracovní sešit str.71
· Prostuduj následující a vyzkoušej test:
· https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
· https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen

· Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/
· Podle odpovídající úrovně a zájmu si vyber knihu: https://english-e-reader.net/, přečti ji a napiš stručně o

čem byla. Výsledek pošli na email Petr.vysohlid@skoda-auto.cz
· Tebou sepsaný obsah knihy nahlas přečti a nahraj pomocí telefonu (počítače) a záznam pošli na email

Petr.vysohlid@skoda-auto.cz
· Dokonči U8 do str. 87 St.book a 79 wkbk
· Prostuduj slovíčka zde: https://quizlet.com/496835987/solutions-elementary-u8-in-the-wild-flash-cards/

ANJ - skupina 1 (Valentová)

Studen´s Book p. 129/1,2,3,4,5 – naučte se, prosím, slovíčka

Prostudujte tvoření a vyjadřování budoucnosti pomocí will a be going to zde:
https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas

A procvičte zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to

Student´s Book: 55 / 2,4

Work Book 51 / 1,2,3

NOVÉ (17.03.2020)
1)SB p. 56/ Read the text and answer the questions in exercise 2
2) SB p.56/3
3) WB p. 52/1,2
4) SB p.57/1
5) Prostudujte tvoření nultého kondicionálu (podmínkové věty)

PODMÍNKOVÉ VĚTY
NULTÝ KONDICIONÁL (ZERO CONDITIONAL)
Nultý kondicionál vyjadřuje stálé pravdy.
Používáme ho, když chceme říct co dělám, když… (Když potřebuji peníze, jdu do banky.)
Vedlejší věta podmínková nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘když, vždycky když,
kdykoliv’.

if = když
Obě věty, hlavní i vedlejší, zde bývají v přítomném čase (protože se jedná o stálou pravdu).

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta
If I need cash, I go to the bank.
If I don't like something, I don't buy it.
přítomný čas přítomný čas

Výše uvedené příklady popisují obecné pravdy, stálé pravdy, či vědecká fakta.
V některých případech bychom zde mohli použít i spojku WHEN, protože linie mezi podmínkovými a časovými větami
je zde velice tenká.

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
https://www.englishme.cz/
https://english-e-reader.net/
mailto:Petr.vysohlid:@skoda-auto.cz
mailto:Petr.vysohlid:@skoda-auto.cz
https://quizlet.com/496835987/solutions-elementary-u8-in-the-wild-flash-cards/
https://www.helpforenglish.cz/article/2007052802-budouci-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2007053101-cviceni-will-x-going-to
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Další příklady:

If I'm hungry, I have something to eat.
If I'm not hungry, I don't eat.
We don't play outside if it's raining.
If I need help, I ask for it.
Water boils if you heat it to 100 degrees.

6) SB 114/7,8
7) SB 57/3,4 – napište věty a použijte nultý kondicionál
8) SB 57/6 – read the text
9) Study:

Slovesa MAY, MIGHT, COULD

Tato slovesa vyjadřují pravděpodobnost (= možná, mohli by) v přítomnosti nebo v budoucnosti

Pojí se s infinitivem bez to

Sloveso may vyjadřuje vyšší pravděpodobnost než might

Where´s John? He might be in his bedroom? (Možná je ve svém pokoji.)
Who´s knocking at the door? It could be the postman, (Mohl by to být pošťák.)
The weather forecast said it may rain tomorrow. (Asi bude zítra pršet.)

Zápory might a may  jsou might not a may not. Od could pro vyjádření pravděpodobnosti zápor nelze vytvořit.

10) SB p. 57/8
11) SB 114/6D - 9

VŠE ZKONTROLUJI A OHODNOTÍM VE ŠKOLE!  V případě problémů či nejasností mě kontaktujte
katerina.valentova4@skoda-auto.cz.

DÍKY ZA VÁŠ PŘÍSTUP K SAMOSTUDIU!

mailto:katerina.valentova4:@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA

1. týden
Přečtěte si v učebnici kapitolu „Volby a politický pluralismus, typy politických stran“ (str. 77., může se dle vydání
učebnic o pár stránek lišit) a udělejte si stručný zápis do sešitu (nejpodstatnější informace). Dále vypracujte otázky
na str. 79 (hledáme odpovědi) a úkol na str. 87 (rozdělte výroky na pravdivé či nepravdivé). Kontrola a hodnocení
zadané domácí práce proběhne na nejbližší hodině.

2. týden
Samostudium – naučit a opsat níže přiložený zápis do sešitu. Při nejbližším setkání bude provedena kontrola a
z dané látky proběhne test.

Dělba státní moci v České republice
Moc zákonodárná (legislativa)
Parlament ČR je orgánem zákonodárné moci, má ve své pravomoci vydávání zákonů
Poslanecká sněmovna Senát
Dolní komora Horní komora
200 členů 81 členů
Funkční období 4 roky Funkční období 6 let, volby každé 2 roky
Občan od 21 let Občan od 40 let
Je rozpustitelná Nelze rozpustit
Vyslovuje důvěru vládě

Moc soudní
Soudní moc je vykonávána Ústavním soudem a soustavou soudů
Soudy jsou nezávislé, soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou
neodvolatelní.
Ústavní soud sídlí v Brně, skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem republiky
se souhlasem Senátu. Posuzuje, zda je dodržována ústavnost, nejsou porušována práva nebo
zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem.
Soustava soudů v ČR je čtyřstupňová
Okresní soud – v bývalých okresních městech
Krajský soud – v krajských městech
Vrchní soudy – v Praze a v Olomouci
Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud – oba v Brně

Moc výkonná
Je tvořena vládou, prezidente a státním zástupcem
Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci
Je složena z předsedy (premiéra), místopředsedů a ministrů. Předsedu vlády jmenuje prezident
republiky a na jeho návrh pak ostatní členy vlády. Po svém jmenování musí vláda získat důvěru
Poslanecké sněmovny, která může kdykoliv ve volebním období vyslovit nedůvěru vládě. Po
vyslovení nedůvěry musí vláda podat demisi.
Prezident  je hlavou státu. Od roku 2013 je volen v přímých volbách na dobu 5 let.
Pravomoce prezidenta

1. Suverénní (nepotřebuje k nim ničí souhlas)
2. Kontrasignační (potřebuje spolupodpis předsedy vlády)
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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

Lomené výrazy
Matematika I pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, E. Calda, PROMETHEUS (učebnice)

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

· Sbírka: str. 134/ Příklad 11a-d, str. 136/Příklad 12 – řešené příklady opište do sešitu – bude

kontrolováno!!!

· Sbírka: Samostatně vyřešte do sešitu – str. 135/94, 136/100 – bude kontrolováno!!!

2. Lineární rovnice
Matematika I 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. 140 opište do sešitu rámeček Ekvivalentní úpravy rovnic

· Sbírka: Opište do sešitu – str. 149-150/řešený Příklad 1

· Sbírka: Opište do sešitu – str. 151/řešený Příklad 2

· Sbírka: Vypočítejte do sešitu – str. 150/4 c, g, 5b, e, 6 a-c

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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FYZIKA
Téma k samostudiu:
trojfázová soustava proudů, fázové a sdružené napětí - učebnice Fyzika 2 str.147-149, příklady 150/2, 3
generátory (alternátor) - učebnice Fyzika 2 str.147-149
asynchronní elektromotor - učebnice Fyzika 2 str.150-151

Téma k samostudiu:
Transformátory - učebnice Fyzika 2 str.152-155, př. 155/1, 2, 3, 4
polovodiče, vlastnosti, součástky, dioda – usměrňovače - učebnice Fyzika 2 str.161-168,
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE



Verze k 18.03.2020 9/18

TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Cvičení z IKT – tvorba a formátování grafu
Zadání:

- na stránce https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf naleznete počty dodaných vozů ŠKODA AUTO za rok
2019. Vaším úkolem je vytvořit v programu MS Excel či v OpenOffice tabulku, která bude
obsahovat přehled typů všech vozidel a jejich prodejů za rok 2019.

- data v tabulce seřaďte dle nejprodávanějších vozů a tyto počty naformátujte jako číslo s oddělením
tisíců.

- pomocí funkce SUMA sečtěte všechny prodeje vozů a pomocí funkce POČET2 zjistěte počet typů
vozů.

- vytvořte skupinový sloupcový graf, který bude obsahovat všechny typy vozů a jejich prodeje.
- do grafu vložte legendu, názvy os a popisky dat. Dále navrhněte barevnou výplň pozadí grafu a

řadu graficky upravte alespoň třemi rozdílnými barvami.

Skupina 4

Stejný příklad jako nahoře:

Ke studiu: nastuduj funkci „Počet2“ na následujícím internetovém odkazu.

https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2

Téma k samostudiu 2:

SK4
Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresou v excelu
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
Relativní adresace již byla využita při hodinách (psaní vzorců v příkazovém řádku).
Téma „Absolutní adresa“ nastudujte na výše uvedeném odkazu. .
 a vypracujete následující tabulku.

Detail tabulky z Vašeho úkolu je v obrázku níže (Buňka B11 je zablokována dolarovými znaky), pokud stáhneme
myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane,
pokud buňku dolarovými znaky nezablokuji a stáhnu vzorce dolů.

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-
https://www.abecedapc.cz/navod-excel/microsoft-excel-pocet2
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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EKONOMIKA



Verze k 18.03.2020 13/18

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY
Téma k samostudiu:
Mechanické převody – klikový mechanismus

- Prostudujte uspořádání klikových mechanismů dle odkazu https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1907
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· K čemu slouží klikový mechanismus?
· Jaké znáte druhy klikových mechanismů?
· Z čeho se skládá zkrácený klikový mechanismus?
· Z čeho se skládá úplný klikový mechanismus?
· K čemu slouží u klikového mechanismu setrvačník?

Téma k samostudiu – týden 13K:
Mechanické převody – kulisový mechanismus

- Prostudujte uspořádání kulisového mechanismu dle odkazu https://eluc.kr-
olomoucky.cz/verejne/lekce/1908

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:
· K čemu slouží kulisový mechanismus?
· Jaké znáte druhy klikových mechanismů?
· Z čeho se skládá zkrácený klikový mechanismus?
· Z čeho se skládá úplný klikový mechanismus?
· K čemu slouží u klikového mechanismu setrvačník?

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1907
https://eluc.kr-/
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
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ELEKTROTECHNIKA
12KT

Shlédnout video z odkazu: cca 60 min
https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej1ovg
Připravit si dotazy ke stocheometrii a diagnostice spalovacího benzínového motoru.
Znát základní senzory motoru a popsat jejich funkci.

V tomto díle se podíváme na diagnostiku vašeho stávajícího vozu, případně vozu, který se chystáte zakoupit či už od známého nebo z bazaru.
Řekneme si něco málo o základních senzorů motoru, podíváme se na OBD 2 Bluetooth zařízení ELM327 a android aplikaci ScanMaster pro
zobrazení dat počítače.

13KT cca 60min
Shlédnout video z odkazu: cca 60 min
https://www.youtube.com/watch?v=Jh419nWKkFM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Start%C3%A9r_(motor)
Startér je zařízení, které má roztočit motor (spalovací motor pístový, turbínu) při jeho uvádění do provozu.
Startér vyžadují motory, které při uvádění do provozu samy nevytvářejí počáteční točivý moment (na rozdíl
např. od parního stroje, nebo pneumatického motoru).
Startér spalovacího motoru je obvykle stejnosměrný sériový komutátorový motor (napájený z akumulátoru)
s elektromagneticky výsuvným pastorkem.
Při startování auta se vysune pastorek (malé ozubené kolo), který zapadne svým ozubením do ozubení
setrvačníku na klikovém hřídeli motoru. Poté se zapne samotný elektromotor startéru, který roztočí
správným směrem spalovací motor. Po uvolnění klíčku ve spínací skříňce se pastorek opět působením
pružiny zasune zpět (čímž se rozpojí mechanické spojení pastorku s ozubeným věncem setrvačníku a
současně se vypne napájení motoru startéru), aby nebyl startér roztáčen spalovacím motorem. Pokud by se
pastorek nezasunul, vysoké otáčky pastorku by zničily jak startér, tak setrvačník.
Těžké stavební stroje (buldozery) spouštějí hlavní motor pomocí malého startovacího spalovacího motoru
uvedeného do provozu ručně. Některé takové stroje startují pomocí zásoby stlačeného vzduchu, obvykle
během spouštění zaváděného přímo do válce hlavního motoru. Známý je i způsob spouštění pomocí
setrvačníku, který obsluha předem roztočí ručně (u malých stacionárních elektráren). Hledají se i způsoby,
jak spustit spalovací motor zcela bez pomocného hnacího stroje: například vyhodnocením signálu z čidel o
poloze pístů v klidu. Nad píst za úvratí se pak vstříkne palivo.
JF

https://www.youtube.com/watch?v=Enqgwej1ovg
https://www.youtube.com/watch?v=Jh419nWKkFM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Start%E9r_(motor)
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Ventilové rozvody

- Prostudujte uspořádání a druhy ventilových rozvodů, SV, OHV, OHC rozvod – učebnice Automobily 3 –
Motory str. 42 - 43

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:
· Jaký je účel ventilových rozvodů
· Jak je poháněn vačkový hřídel a jaké má otáčky
· Jaké jsou výhody a nevýhody SV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHV rozvodu
· Jaké jsou výhody a nevýhody OHC rozvodu

Téma k samostudiu – týden 13K:
Ventilové rozvody

- Prostudujte uspořádání hlavní části ventilových rozvodů I. – učebnice Automobily 3 – Motory str. 46 - 49
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· Z jakých částí se skládá ventil
· Jak se liší sací a výfukový ventil
· Co je ventilová vůle  a jak se měří
· Popiš funkci vedení a sedla ventilu
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ODBORNÝ VÝCVIK


