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CIZÍ JAZYK
Skupina A. Brádlové:
Veškeré informace včetně příloh a testů jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup)
1. Zopakujte si VERB PATTERNS (aktivita "Find someone who..." + učebnice str, 7)
2. Následně vyplňte online TEST (přidán na vaši zeď na Edmodu - kliknete na "TAKE THE TEST" a po
dokončení dáte "SUBMIT")
3.UNIT 2 - slovní zásoba SPORTS - učebnice / Student's Book str.14 - cv. 1,2,3, 5 a 7 (cv. 5 = sporty ze
cv.2 přiřadíte ke slovesům PLAY, GO, DO podle pravidel uvedených v rámečku / cv.7 - písemně
odpovíte na otázky do sešitu)

  V případě technický problémů s přístupem na Edmodo mě kontaktujte na e-mailu:
andrea.bradlova@skoda-auto.cz popř. tel. 603287861

ZADÁNÍ ÚKOLŮ ANJ 23.-27.3:
1. WORKBOOK: str. 7 / cv. 1-3 + Challenge box - najděte slovesa ve slovníku a zjistěte, zda se pojí s
"to+inf." nebo "-ing" a připište si je do SVÉ tabulky, stejně tak vyplňte do tabulky v pracovním sešitě
str.7
2. Následně ještě procvičte na QUIZLETU, složka "VERB PATTERNS" Já uvidím, kdo na tom
pracoval...:) Zkuste si na Quizletu vygenerovat test a otestovat se.
3. WORKBOOK, str. 12 / cv. 1-4 = opakování slovní zásoby Sports. Využijte také složky se slovní
zásobou na QUIZLETU - složku najdete pod názvem "MS Pre-intermediate UNIT 2 (sports &
equipment)"
3. PAST VERB FORMS - MINULÉ TVARY SLOVES + MINULÁ PŘÍČESTÍ - 3 tvary nepravidelných
sloves - QUIZLET, složka "IRREGULAR VERBS PAST FORM + PAST PARTICIPLE" - naučte se
hlavně minulé tvary sloves, budeme pak využívat pro tvorbu minulého času...

2.skupina:
· Pracovní sešit str. 16 – 23 dokončit (opakování)
· Str. 25 učebnice, přečti články  a udělej cvičení + pracovní sešit str. 22
· Rozkazovací způsob- nastuduj: https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-rozkazovaci-zpusob-v-

anglictine

· 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:andrea.bradlova:@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2007010501-rozkazovaci-zpusob-v-
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

Trojčlenka, přímá a nepřímá úměrnost
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. 52/ Příklad 37, příklad 38 – řešené příklady opište do sešitu – bude
kontrolováno!!!

· Sbírka: Samostatně vyřešte do sešitu – str. 38/163, 164, 167, 168, str. 39/172, 174 –

bude kontrolováno!!!

2. Procenta
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: Opište do sešitu – str. 39/ rámeček P1.2 – bude kontrolováno!!!

· Učebnice: str. 54-56/ připomeňte si řešené příklady o procentech

· Sbírka: Zpracujte do sešitu – str. 40-41/ 183 – 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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FYZIKA
Téma k samostudiu:
dostředivá a odstředivá síla – učebnice Fyzika 1 str.63-66, př.66/1,3,4
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.

Téma k samostudiu:
mechanická práce - učebnice Fyzika 1 str.75-81, př.80/1,2
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady.
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
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Tělesná výchova
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
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KT-14 – cv 3
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://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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EKONOMIKA
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Téma k samostudiu:
Tepelné zpracování oceli

- Prostudujte téma Tepelné zpracování oceli – učebnice Strojírenská technologie
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jaký je účel tepelného zpracování
· Jaká je podstata tepelného zpracování
· Jaké jsou druhy tepelného zpracování

Téma k samostudiu – týden 13K:
Žíhání oceli

- Prostudujte téma Žíhání oceli – učebnice Strojírenská technologie
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· K jakému účelu se používá žíhání
· Jaké způsoby žíhání existují
· U kterého žíhání je možné použít nejnižší teploty
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY

Téma k samostudiu:
Pojištění šroubových spojů

Při silném dotažení šroubového spoje mohou vzniknout plastické (trvalé) deformace na součástech tvořících spoj. Tyto se dále
během provozu mohou prohlubovat (otlačení stykových ploch) a hrozí uvolnění spoje. Uvolnění spoje dále může být způsobeno
i otřesy a jeho dynamickým namáháním (např. u automobilu).
V těchto případech je tedy nutné šroubový spoj pojistit:

1. proti uvolnění – materiálovým stykem nebo použitím silových (třecích) či tvarových pojistek

2. proti ztrátě matice (resp. šroubu) – pomocí tvarových pojistek

Příklady pojištění šroubových spojů:

a. závlačkou,

b. korunovou maticí a závlačkou,

c. pojistnou podložkou s nosem,

d. pojistnou podložkou s jazýčkem,

e. pojištění pomocí drátu a plomby (olověné nebo plastové),

f. pojištění hřídelové matice KM pojistnou podložkou MB,

g. pojištění zásekem okraje hlavy šroubu do spojovaného materiálu.

Obr. 5 Tvarové pojištění šroubů



Verze k 18.03.2020 18/23

a. pružnou podložkou,

b. přítužnou maticí,

c. pojistnou dvoudílnou maticí (na obrázku je v půdorysu nakreslena jen spodní část matice),

d. těsnicí a pojistnou maticí Seal-Lock s připojeným tuhým kroužkem z polyamidu 11 uvnitř na dosedací straně.

Obr. 6 Silová pojištění šroubů

Obr.7 Pojištění šroubů materiálovým stykem

a), b) přivařením, zakápnutím lakem nebo připájením – u malých šroubů lze hlavu a matici šroubu ke spojovanému materiálu

i přilepit

Použitá literatura:

R. Kříž a kol. Stavba a Provoz strojů strojů I. SNTL – Nakladatelství technické literatury. 1977
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Téma k samostudiu – týden 13K:
Rozebíratelné spoje – klíny

- Prostudujte rozebíratelné spoje - klíny dle odkazu https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1834
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědi na tyto otázky:

· K čemu se používají klínové spoje?
· Jak rozdělujeme klíny?
· Jaké znáš druhy klínů?
· Jak se provádí montáž a demontáž klínů?

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1834
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
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ELEKTROTECHNIKA
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AUTOMOBILY
Téma k samostudiu:
Hlavní brzdový válec

- Prostudujte téma Kapalinové brzdy – hlavní brzdové válce – učebnice Automobily 1 – Podvozky str. 83 - 86
- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:

· Jaký je účel hlavního brzdového válce
· Popiš základní části hlavního brzdového válce
· Jaký je princip činnosti hlavního brzdového válce

Téma k samostudiu – týden 13K:
Brzdová soustava s posilovačem

- Prostudujte téma Kapalinové brzdy – brzdová soustava s posilovačem – učebnice Automobily 1 –
Podvozky str. 94 - 97

- Zpracujte písemně do sešitu odpovědí na tyto otázky:
· Jaký je účel posilovače brzd
· Jaké druhy posilovačů se používají u automobilů
· Jaký je konstrukce podtlakového posilovače
·  Popiš jednoduše princip činnosti podtlakového posilovače
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ODBORNÝ VÝCVIK


