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Studijní podklady v době mimořádného opatření

Třída: N1.K (Nástrojař)
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
N1.K CJL 12.týden

1.Přečtěte si z čítanky str.175 O Libuši a Přemyslovi

Úkol : do sešitu mluvnice převyprávějte /napište/ příběh svými slovy /minimální rozsah 150 slov/

2.Doplňte čárky a tex přepište do sešitu z mluvnice
Doplňte čárky :

Zbyla prakticky jediná možnost jak se dostat k vrahovi najít u něj ztracené věci.

Nevím co bych o tom jak jsem dopadl řekl.

Starý rozvrzaný a zaprášený stůl  který stojí u okna je na prodej.

Odešel a když se vrátil políbil ji aniž věděl proč.

Máte ale pane předsedo mé čestné slovo že to bylo opravdu naposledy.

Šel ulicí jasně osvětlenou neony.

Seděli tiše klidně a nehnutě až do konce hodiny.

Obraz se leskne nebo září že není zřejmé co zachycuje aniž bychom
nepřistoupili blížeji.

N1.K CJL 13.týden

1. Vypracujte si do sešitu z mluvnice str.146 Text na obohacování slovní zásoby a s tím spojené úkoly 1.-12. ze str.
147
Literatura  - podívejte se na tento dokument : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-
ceskeho-naroda/208552116230017-oldrich-a-bozena/
Zpracujte si do sešitu základní fakta o Dalimilově kronice z tohoto textu :
Kronika tak řečeného Dalimila Jde o česky psanou veršovanou kroniku pocházející ze začátku 14. století. Byla ale
přeložena i do latiny a do němčiny. Kronika je tematicky rozdělená do 103 kapitol s názvy. Nevznikala jako klasický
letopis, ale najednou, v letech 1308 – 1314. Známé jsou také dodatky z let 1315 – 1316, které už nejspíše nenapsal
původní autor. Z hlediska české historiografie jde o nezastupitelný pramen nikoliv kvůli faktografii, ale kvůli popisu
mentality a ideologie české šlechty v prvních desetiletích 14. století. Kronika poskytuje nové pojetí českých dějin,
vyhovující šlechtě – propaguje její nadřazenost. Její ideologii také promítá do pověstí o vývoji českého státu. Kronika
je i dnes předmětem výzkumu – není znám autor, spory se vedou i o výpovědní hodnotě. Není jasné, jak se autor
jmenoval – v prologu, kde se většinou jméno uvádělo, naznačil pouze svůj úmysl psát kroniku. Důvodem jsou možná
protiněmecké tendence kroniky. Její dnešní název je odvozen z Kroniky české Václava Hájka z Libočan, která jako
svůj pramen cituje Dalimila Meziříčského. Otázkou autorovy identity se zabývalo mnoho českých historiků, např. i
František Palacký. Autorem byl Čech (čeština, nacionalistické tendence) a zřejmě byl buď zámožný, nebo měl bohaté
mecenáše, jinak by kroniku nemohl sepsat. Kronika sice byla psána pro českou šlechtu, ale autor nemusel nutně
pocházet z této vrstvy; pravděpodobnější je, že si jeho služby někdo zaplatil. Šlo o velmi vzdělaného člověka,
nejspíše z duchovní vrstvy; byl dobrým znalcem latiny a práva. Byl také dobře obeznámen s politickou situací v zemi.
Autor vycházel z několika kronik – pražské (břevnovské), opatovické a boleslavské; dále také z latinských pramenů,
legend, ústních tradic a vlastních zážitků. Středověcí autoři si ovšem často vymýšleli prameny, aby svá tvrzení
patřičně podložili. Autor navíc nepsal ani tak české dějiny, jako spíše dílo, které mělo probouzet vlastenecké city.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-
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Většinou vykládá pouze základní historická fakta, často velmi nepřesně. Kronika zpracovává dějiny českého národa
a státu, přitom výrazně vychází z kroniky Kosmovy. Autor od Kosma přejímá pověsti o bájných českých dějinách a
přizpůsobuje je tehdejší politické situaci (např. Libuše varuje Čechy před vládou cizinců). Reálie tedy odpovídají
spíše autorově současnosti, než původním zdrojům. Historie je jenom záminkou, pomocí které vykresluje současné
problémy. I do historického výkladu autor doplňuje bájné prvky. Z předchozích kronik přejímá pouze zmateně
základní historická fakta. Za reprezentanta českého národa je zde považována šlechta, která volí panovníka a tím
rozhoduje o osudu země. Právě pro tuto vrstvu byla kronika určena, je tedy psána v češtině a veršovanou formou,
která usnadňovala zapamatování textu i jeho přednes. Velkou pozornost autor věnuje vztahu šlechty a panovníka
(definuje také ideálního vladaře, ovšem právě z jejího hlediska). Zdůrazňuje rodové tradice, rytířské ctnosti a
nadřazenost šlechty nad nižšími společenskými vrstvami, zejména měšťany. Je také velmi nacionalisticky laděná;
autor varuje před upřednostňováním Němců před Čechy – u panovníka jde o nejvyšší prohřešek proti českému
království. Němci jsou důsledně odmítání zejména na trůně; autor ale uznává svrchovanost Říše, neboť královský
titul je podřízen císaři (pouze on jej může udělit). Zejména kvůli tomuto druhu námětům byla kronika velmi populární
a často vydávaná v době národnostních konfliktů.
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CIZÍ JAZYK
Skupina Dlouhá

· Četba a poslech - https://www.helpforenglish.cz/article/2006070901-edgar-allan-poe-the-
raven

· Englishme - Pokračujte v procvičování.
· Student´s book - p 25. Prostudujte a napište vlastní inzerát  podle cvičení 6, který pošlete

nejpozději 20.3.2020 na email: katerina.dlouha@skoda-auto.cz
·

ANJ – SKUPINA 2 – K. POJAROVÁ
Učebnice MATURITA SOLUTIONS – ELEMENTARY:
• Lekce 2 E – strana 22
• Přečíst článek – cvičení 4; odpovědět na otázky k článku – cvičení 5, 6 (strana
23
• Slovní zásoba – cvičení 8,9
Učebnice MATURITA SOLUTIONS – ELEMENTARY – Workbook – pracovní sešit:
• Lekce 2 E – Extreme Sports:
• Strana 20, cvičení 1,2,3,4
• Slovní zásoba – strana 112
Kontakt: katerina.pojarova@skoda-auto.cz

23.-27.3.2020

Skupina Dlouhá
1.Englishme
2.Ve workbooku vypracujte na straně 20/cvičení 1,2,3,4
3.Helpforenglish.cz https://www.helpforenglish.cz/article/2018021802-winter-test-starter
4.Quizlet.com Vocabulary unit 3
5.Na stránce https://english-e-reader.net/ si vyberte knihu a přečtěte si ji.

23.3.-27.3. 2020  skupina K. Pojarová
- učebnice Maturita Solutions Elementary: strana 25 – cvičení 1,2,3,4
- slovní zásoba lekce 2
- napište inzerát – cvičení 6, strana 25 (učebnice)
- zadání inzerátu:
1. Give the name of the club.
2. Say when and where it meets.
3. Say what you do.
4. Include contact information – a phone number and a website.

Inzerát pošlete na adresu katerina.pojarova@skoda-auto.cz do 27.3.2020.
Děkuji.

https://www.helpforenglish.cz/article/2006070901-edgar-allan-poe-the-
mailto:katerina.dlouha:@skoda-auto.cz
mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2018021802-winter-test-starter
https://english-e-reader.net/
mailto:katerina.pojarova:@skoda-auto.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)
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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

Opakování intervalů – Sbírka úloh – str.45/cv.211, 212
Základní vlastnosti trojúhelníků – MAT 1 pro uč. Obory str. 167 – 170 – prostudovat, vypsat do sešitu základní
informace + příklady MAT 1 str. 171/cvičení 1, 3, 10a), Sbírka úloh str. 88(popř. 82)/ cvičení. 51 – 52
Zapsat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!
Opakování intervalů – Sbírka úloh – str.45/cv.211, 212
Základní vlastnosti trojúhelníků – MAT 1 pro uč. Obory str. 167 – 170 – prostudovat, vypsat do sešitu základní
informace + příklady MAT 1 str. 171/cvičení 1, 3, 10a), Sbírka úloh str. 88(popř. 82)/ cvičení. 51 – 52
Zapsat do školního 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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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
Nastudujte:
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Nastudujte a přepište do sešitu:
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Cvičení 1 v Excelu

KT – 13 – cv 2
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EKONOMIKA
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
Tepelné zpracování,kalení,žíhání učebnice str.143-157
Práce s tabulkami, materiály, rovnovážný diagram, slinuté karbidy
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STROJNICTVÍ

1. Téma: hřídelové spojky neovládané
Prostudujte studijní materiál dle následujícího odkazu a odpovězte na kontrolní otázky.
http://www.sossoukyjov.cz/data/file/Strojnictvi/VY_32_INOVACE_5c/VY_32_INOVACE_5c15.pdf

2. Téma: hřídelové spojky neovládané
K doplnění tématu prostudujte následující odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=caLTlqntioQ

http://www.sossoukyjov.cz/data/file/Strojnictvi/VY_32_INOVACE_5c/VY_32_INOVACE_5c15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=caLTlqntioQ
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Téma: Průřezy
Prostudujte Sled průřezů - slouží k zobrazení drážek, děr, tvarových prvků
Do sešitu narýsujte Sled průřezů umístěných podle metody promítání 1 ( ISO – E )-učebnice Technické kreslení –
str. 58-Obrázek č. 3. 48
Odkaz: učebnice TECHNICKÉ KRESLENÍ – Průřezy str. 56-58

13KT

Téma:   Průřezy
Do sešitu na formát A4 narýsujte příčný řez  Podložkou – učebnice str.64 – Obr. 3.61, Podložka
Odkaz: učebnice Technické kreslení, Jaroslav Kletečka, Petr Fořt – str.64-Obr.3.61
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TECHNOLOGIE

Téma:   Vyhrubování
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu – druhy výhrubníků, upínání, přídavky na vyhrubování, geometrie
výhrubníku
Odkaz: učebnice  Technologie ručního zpracování kovů-str.39-40
Na základě studia vypracujte do sešitu odpovědi na otázky na konci textu str. 40

13KT

Téma: Vystružování
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu – Geometrie výstružníků, druhy výstružníků, materiál výstružníků
Odkaz: učebnice  Technologie ručního zpracování kovů – str.41-43
Na základě studia vypracujte do sešitu tuto úlohu:
        Jaký je rozdíl mezi strojním a ručním výstružníkem?
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ODBORNÝ VÝCVIK


