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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
1. týden 

Zadání: 

Zpracovat dle zadaných otázek pro práci s epickým textem (pod textem) do 20.3.2020 na email: 
petr.polanka@skoda.auto-cz (školní email) 

 
 
Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku  

Dne 16. února roku tisíc osm set čtyřicet a ještě několik otevřel pan Vorel svůj krupařský krám u Zeleného 
anděla. – „Du Poldi, hörst," pravila paní setníkova v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu 
a byla již venku na chodbě, „krupici kup tady u toho nového, můžem to zkusit." 
Mnohý lehkovážný sobě snad pomyslí, že odevření nového krupařského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí. 
Ale takovému bych řekl jen: „Ty nebohý!" nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, 
když venkovan snad po dvacet let nebyl v Praze a pak Strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl 
zde kupec na témž rohu jako před dvaceti lety, pekař pod tímž štítem a hokynář v tomtéž domě. Tenkrát mělo 
vše svoje místo určené, zařídit najednou krupařství tam, kde bylo například dřív kupectví, patřilo mezi věci tak 
hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna, a přešel-li někdy přece na nějakého 
přistěhovalce z Prahy neb z venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, neboť se byl jaksi podrobil 
navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale on pan Vorel byl nejen člověk naprosto cizí, nýbrž zřídil si 
krupařský krám v domě U zeleného anděla, kde předtím přece jaktěživ nebyl krám žádný, a dal kvůli tomu také 
prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice! Tam bývalo vždy jen obloukové okno a u toho sedala od rána do 
večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích, a každý, kdo šel kolem, mohl ji 
vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrtrokem do Košíř a teď – nač jen ten krám! Krupař v Ostruhové ulici byl 
již jeden, arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkráte měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby 
přímo z mlýna. Snad si myslil pan Vorel: Však ono to půjde! Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný 
chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako panna, k tomu svobodný, kuchařičky že tedy přijdou. Ale 
to jsou samé divné věci. 
Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice; přicházel odněkud 
z venkova. Nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlynáře; snad by jim byl sám pověděl víc, a to ochotně, 
ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou pýchu domorodců, byl jim cizí. Večer sedal v Žlutém domku při 
džbánku piva, na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, ledaže kývli hlavou, když 
pozdravil. Kdo přišel pozděj než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé; přišel-li on 
později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul, a byla tu přec tak srdečná slavnost! 
Slavilť pan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým 
mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu pětmecítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu 
zemřela den před svatbou, pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel, zůstal své nevěstě věren a 
mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela doopravdy. Také ostatní sousedé, samí dobře lidé, neviděli v tom 
pranic zvláštního, a když pak na konec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka tři láhve mělnického, připíjeli 
si upřímně. Sklenky kolovaly – paní hospodská měla v celé zásobě své jen dvě sklenky vinní –, ale žádná 
nezavadila o pana Vorla. A přec měl pan Vorel dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil 
jen proto, aby vypadal jako soused. 
Dne 16. února, v šest hodin ráno, otevřel tedy pan Vorel svůj krám u Zeleného anděla. Už včera bylo tu nadobro 
vše upraveno, krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší 
než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a 
sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř, a některý učinil krok nazpět, aby se podíval ještě jednou. 
Ale do krámu nevešel nikdo. 
„Však oni přijdou," řekl si pan Vorel, oděný v krátký, šedý kalmuček a bílé, soukenné spodky, o hodině sedmé. 
– 
„Jen kdybych měl už první počinek," řekl o hodině osmé, zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. 
O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dvéře a vyhlídl netrpělivě do ulice, nejde-li konečně počinek ten 
první. Tu šla ulicí vzhůru setníkovic slečna Poldýnka. Slečna Poldýnka byla dámička buclatá, nevysoká, ale 
silných ramen a boků, tak něco přes dvacet let stará. Vypravovalo se o ní již asi čtyřikráte, že se bude vdávat, 
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a světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec 
nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých 
rozměrech časových totiž slečna Poldýnka vždy klopýtla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně 
šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené v zcela určité sloky po stejném počtu stop. 
Zrak krupařův spočinul na slečně Poldýnce. 
Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopýtla 
přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela, přitiskla si šátek honem k nosíčku. Bylť pan Vorel z dlouhé 
chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. 
„Poníženě ruku líbám. Čím posloužím?" tázal se ochotně pan Vorel, ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku 
na pudl. 
„Dva žejdlíky prostřední krupice," poručila slečna Poldýnka a obrátila se napolo z krámu ven. 
Pan Vorel se činil. Naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco 
při tom mluvit měl. „Ráčíte být, jemnostslečinko, tuze spokojena," koktal. „Tak – prosím zde!" 
„Mnoho-li?" tázala se slečna Poldýnka s jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. 
„Čtyry dobráky. – Tak! Poníženě ruku líbám! První počinek od krásné slečinky – to budu mít nějaké štěstí!" 
Slečna Poldýnka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař! Mohl by být rád, kdyby si ho 
vzala tamhle mydlářovic zrzavá Anuše, a dovoluje si –Neodpověděla a vykročila ven. 
Pan Vorel si mnul ruce. Vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. Okamžik nato stál 
pan Vojtíšek, modrou svou čepici v rukou, na prahu. 
„Zde je dobrák," prál pan Vorel lidumilně, „přijďte si každou středu." Pan Vojtíšek se usmívavě poděkoval a šel. 
Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil: Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on že sem do 
krámu musí. Ono to půjde! 
Ale u Hlubokého sklepa stála setníkovic slečna Poldýnka a právě vypravovala paní radové Kdojekové: „On tam 
má tolik kouře, že je všechno jako uzené." A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna 
Poldýnka určitě, že „z ní cítí tabákový kouř", a položila lžíci. 
Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem, 
mouka že je jakoby pražena a kroupy uzeny. A již neříkali panu Vorlovi jinak než „uzený krupař" – osud jeho 
byl rozhodnut. 
Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký, dobře. Druhý, třetí den – no však to ještě půjde! Na konci 
téhodne neměl strženy ani dva zlaté šajnu – to je přec jen – ! 
A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo a také málokdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. 
Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl 
mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vinuly se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale 
pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti Ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř 
krámu na toho neúnavného kuřáka – kdyby byl, s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vystoupil přes práh do 
ulice! Zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dal nevímco za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit 
z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedův k cizákovi. Ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. 
Krám pustnul a chudnul. As po pěti měsících začly pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy, židé. Pokaždé 
pak přivřel pan Vorel skleněné dvéře krámské. Sousedé si povídali zcela určitě, že Malá Strana uvidí bankrot. 
„Kdo se jednou se židy spustí!" 
K svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán že z krámu udělá zase byt. 
Konečně, den před stěhováním, zůstal krám zavřen již nadobro. 
Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od devíti hodin zrána až do večera pořád 
plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít, do 
ulice že vypadla dole dřevěná stolice a nahoře že se vyhoup nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. 
O desáté hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sňali samovraha a pan Uhmühl, malostranský 
policejní komisař, pomáhal. 
Sáhnul do kalmuku nebožtíkova a vyndal z něho dýmku. Držel ji k světlu a pravil: „Tak krásně nakouřenou 
pěnovku jsem ještě neviděl – podívejte se!"  

  Obrazy ze života, Československý spisovatel, Praha 1981 
 
Osnova pro práci s textem: 
 
Autor, název díla 
Základní životopisné údaje o autorovi (zejména se zřetelem na jeho tvorbu) 
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Zařadit autora do období, charakteristika období, základní znaky směru, současníci autora v kontextu české a světové 
literatury 
Historické souvislosti doby (události) 
Charakterizovat ukázku z hlediska žánru, případně znát další autory, kteří se věnovali stejnému žánru ( např. balada – 
K.J.Erben, J .Neruda, J.Wolker) 
Charakterizovat ukázku z hlediska literárního druhu 
Kompozice ukázky (uspořádání a členění, časová souvislost ukázky) 
Charakteristika postav, prostředí 
Základní téma ukázky, zápletka, motiv díla 
Obsah ukázky (stručně) 
Jazyková charakteristika (vypsat příklady a charakterizovat) 
Forma (er, ich) 
Zajímavosti o díle (filmové zpracování atd.) - pokud znáte 
 
2. týden 
 
Téma:  Moderní umělecké směry 2. pol. 19. st. (samostudium) 
 
Přečtěte si „Svět na přelomu století“ v učebnici literatury na straně 132. a 133., dále se zaměřte na straně 134. a 135. 
na kap. „Impresionismus, symbolismus a dekadence. Tu si pečlivě prostudujte a udělejte zápis do sešitu! Zaměřte se 
především na společensko-historické pozadí a na literaturu. Spisovatel – dílo na dalších stránkách zatím nezačínejte. 
Po prostudování a zápise odpovězte na otázky (1,2) na str. 135. Z dané látky proběhne po návratu do školy kontrolní 
test. Také připomínám, že všechny zadané úkoly budou kontrolovány a hodnoceny. Nezapomeňte, že 1. úkol pro tento 
týden má deadline 20.3. 
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CIZÍ JAZYK 1 
Skupina A.Brádlové:  
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 
1. MIXTURE OF CONDITIONALS - viz příloha 1 – vypracujte písemně. Klíč bude k dispozici později.  
2. SPEAKING EXERCISES - FROM BRIDGE MAGAZINE - viz příloha 2 (připravit si speaking – vyhledat potřebná 
slovíčka, fráze, apod.) 
V případě technických problémů s přístupem na Edmodo, mě kontaktujte na e-mailu: andrea.bradlova@skoda-
auto.cz popř. tel. 603287861 
 

ZADÁNÍ 23.-27.3. 
1.Slovní zásoba UNIT 9 - CRIMES AND CRIMINALS - STUDENT´S BOOK, str. 84 / cv.1,2, 5 + VOCABULARY 
BUILDER - str-. 132 / Part 1 - cv. 1,2,4 + Part 2 - cv. 5 (nastudovat, jaké přípony využíváme k tvorbě podstatných 
jmen jako označení osoby, která dělá určitou aktivitu) + následně cv.6,7  
2. WORKBOOK - str. 80 / cv. 1,4,5  
3. QUIZLET - složka s názvem "MS Pre-intermediate UNIT 9 (Crime scene)" Též si vygenerujte test a otestujte 
se.  
4. Vypracujte zadání - viz příloha na Edmodu - buď do sešitu nebo si stáhněte a vyplňte ve vytištěné kopii. 
 
SKUPINA K.DLOUHÁ 
 

 QUIZLET.COM – WISH, UNIT 8 VOCABULARY 

 STUDENT´S BOOK – P.81 – STUDY AND SEND YOUR ESSEY TO MY EMAIL ON ITS DUE DATE (20 
MARCH 2020) 

 
23.-27.2020 
Skupina Dlouhá 

1. Student´s book 82/1-10 
2. Edmodo test 25.3.2020 od 10,00 wish, conditionals 0,1,2 
3. Quizlet.com vocabulary unit 9 
4. Helpforenglish.com https://www.helpforenglish.cz/article/2019112102-cviceni-pridavna-jmena-ed-ing-2 

 
Na procvičování zdarma se můžete zaregistrovat na https://www.englishme.cz/ 
Pokud karanténní situace potrvá procvičujte na webu https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-
predchozich-obdobi/anglicky-jazyk/testy-a-zadani-anglicky-jazyk 

mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2019112102-cviceni-pridavna-jmena-ed-ing-2
https://www.englishme.cz/
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CIZÍ JAZYK 2 
 
S2.L – německý jazyk (skupina Martina Suchá) 
Zadání samostatné práce:   lekce 10 Schule und danach 
Slovíčka: 10 A,B 
Gramatika:  str. 118/I,II  
Procvičení: 210/1, 211/6,212/7 
Domácí úkol:  minulé časy nepravidelných sloves -  (od slovesa anfangen – po sloveso kommen), opakování 
slovní zásoby Winter 
Prezentace na téma: Meine Stadt, meine Wohnung - odesílejte prosím na můj školní mail: 
martina.sucha2@skoda-auto.cz  
 
 
13. KT – skupina Martina Suchá 
 
S2.L – německý jazyk  
Zadání samostatné práce:   lekce 10 Schule und danach 
Slovíčka: 10 A,B, C   
Gramatika:  str. 118/I,II  -  
Procvičení: cvičení na gramatiku a slovní zásobu: 210/3, 214/15, 16 
                    práce s textem: str. 110/ 1 a, b – porozumět, dokázat přeložit, 112/6 přečíst text a doplnit tabulku, 113/7, 
8 – pracovat se slovesy z textu (pomůže vám tabulka nepravidelných sloves, kterou máte u sebe) 
Domácí úkol:  minulé časy nepravidelných sloves -  (od slovesa anfangen – po sloveso ziehen), Vyprávění na 
téma: Mein Vorbild -  Můj vzor ( 20 vět) – prosím poslat do 14 dnů. 
prezentace Meine Stadt, meine Wohnung – kdo ještě neodevzdal, prosím zaslat co nejdřív!!! 
Martina.sucha2@skoda-auto.cz 
 
 

 

mailto:martina.sucha2@skoda-auto.c
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OBČANSKÁ NAUKA 
S2.L OBN Přečtěte si odkazy věnovaný pracovní smlouvě a udělejte si stručný zápis do sešitu 
https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-smlouva-95199.html 
https://www.epravo.cz/top/clanky/chyby-a-omyly-pri-uzavirani-pracovni-smlouvy-103078.html 

 
 
13. týden 
Zhlédněte film na jsns.cz/lekce/194628-co-dokaze-lez 

Do sešitu si zpracuje : 
1. jak toto nebezpečí vnímáte vy sami, popřípadě vaši rodiče a prarodiče  
2. Jak by měly státní instituce (úřady, policie, ČT,...) občany chránit a měly by vůbec? 
 

https://www.epravo.cz/top/clanky/pracovni-smlouva-95199.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/chyby-a-omyly-pri-uzavirani-pracovni-smlouvy-103078.html
http://jsns.cz/lekce/194628-co-dokaze-lez
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DĚJEPIS 
V 2. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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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:  Lineární funkce 

Pracovní sešit Matematika pro střední školy č. 4 vypracovat úlohy str.24/cv.21, str.28/cv.30,31 a 

str.29/cv.32,33,34 

Prvotní kontrola je pomocí klíče, kontrola bude provedena na společné hodině. 
 
 
 
 
 
 

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 možnost, kde si můžete vyhledat informace ohledně studia. Naše současné téma 

lineární funkce a následné téma nepřímá úměrnost je rozšířen i na stránkách 

Techambition. 

Pracovní sešit z matematiky4 vypracujte úlohy na stranách 70-73. 

 
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 
V 2. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vytvořte finanční nabídku – cv 1 
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KT – 13 – cv 2 
Podmíněné výpočty v Excelu 
Zadání:  

 na stránce https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4 naleznete výukové video o funkcích 
COUNTIF, SUMIF a AVERAGEIF. Tyto funkce se používají pro podmíněné výpočty. 

 vytvořte si svoji tabulku a uvedené funkce vyzkoušejte. V tabulce můžete použít libovolná 

data. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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EKONOMIKA 
 
Učebnice EKONOMIKA pro střední školy 
Str. 103 kapitola 7.6.3. a 7.6.4. udělej výpisky do sešitu, knihy faktur opiš celé. 
Str. 108 cvičení 12 vypracuj do sešitu – evidence pro Výplatní a zúčtovací listinu 
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Urč ete pr í jmy a vy daje zahrnovane  a nezahrnovane  
do za kladu dane . Fyzička  osoba podnika  na za klade  
z ivnostenske ho opra vne ní  pro č innost „maloobčhod“. 
 
  1. Vklad podnikatele do firmy             
  2. Prodej zboží 
  3. Nákup elektronické pokladny 
  4. Nákup zboží 
  5. Připsaný úvěr na bankovní účet    
  6. Výplata mezd zaměstnancům                     
  7. Platba faktury za elektřinu v prodejně    
  8. Platba nájemného z prodejny 
  9. Prodej přebytečných regálů       
10. Výběr pro osobní spotřebu               
11. Nákup kancelářského nábytku 
 

Vypracování zapište do sešitu 
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HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 
Hospodářský zeměpis 
Téma: Kraje České republiky 
V příloze Vám posílám pracovní listy na Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Středočeský kraj. 
Jednotlivé listy vypracujte a zároveň si připravte prezentaci na zadaný region. 
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17.3.2020 
V minulém týdnu jsem Vám zde uvedla pracovní listy na Středočeský a Jihočeský kraj, tak abyste při případném 
kopírování měli vše najednou. 
Tedy práce na následující týden je tyto dva kraje vytisknout, nalepit či vložit do školního sešitu vypracované a dále 
pokračovat na prezentaci předem zadaného kraje. Připomínám jen, aby Vaše prezentace obsahovala vlastní 
poznatky a přínos, nestala se jen pouhým stažením materiálů z internetu. 
Držím Vám palce a přeji  pevné zdraví   Vaše učitelka 
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PRÁVO 
Zpracujte si seminární práci – Politický a právní systém v dané zemi + mapa kontaktů z ČR 
 
 
S2.L SPK 13.týden 

Podívejte se na toto video https://m.youtube.com/watch?v=xDXvHIG5byg 
Zkuste si vypracovat do sešitu  formou zamyšlení sebehodnoceni jak moc/ málo jste asertivni, proč asi ano/ne a v 
jakých situacích. 
 

https://m.youtube.com/watch?v=xDXvHIG5byg
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY 
Zpracování teoretické části Ročníkové práce 
 
 
Pro praktickou část zpracujte na vaše základní téma dotazník asi 6 otázek. 
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
 
Z učebnice Doprava a přeprava: 1. díl. (autoři: Zdeněk Žemlička a Jaroslav Mynářík) prostudujte téma Železniční 
stavby. V následujícím týdnu se konkrétně zabývejte následujícími stranami: 

 str. 122 (resp. pouze poslední čtyři řádky této strany),  

 celou stranu 123  

 str. 124 (do bodu „Výhybky“) 
 
K tématu „Železniční stavby“ uvádím i ilustrační videa, viz níže: 

 Novostavba železniční tratě Praha–Drážďany: https://www.youtube.com/watch?v=J8Mb9PYLDbU 

 BESIP - Železniční přejezdy: https://www.youtube.com/watch?v=j18Q35j5mtY 

 Preventivní film TO NEDÁŠ!: https://www.youtube.com/watch?v=tlYjSlS0lg0 
 
 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 
 
Z učebnice Doprava a přeprava: 1. díl. (autoři: Zdeněk Žemlička a Jaroslav Mynářík) prostudujte téma Železniční 
stavby. V následujícím týdnu se konkrétně zabývejte str. 124-125 (Dopravny a stanoviště).  
 
K tématu „Železniční stavby“ uvádím i ilustrační videa, viz níže: 

 Reportáž z pořadu Reportéři ČT s názvem Konec starých časů. Reportáž vypráví o posledních hradlech a 
hláskách na českých železnicích. Odkaz na reportáž uvádím zde:  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/216452801240029/obsah/492516-konec-
starych-casu 

 Preventivní film TO NEDÁŠ! 2. díl: https://www.youtube.com/watch?v=Ds72_y6Jlns 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J8Mb9PYLDbU
https://www.youtube.com/watch?v=j18Q35j5mtY
https://www.youtube.com/watch?v=tlYjSlS0lg0
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/216452801240029/obsah/492516-konec-starych-casu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/216452801240029/obsah/492516-konec-starych-casu
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LOGISTIKA 
 

Dokončení tématu „Přepravní prostředky“ 
Nastudujte si a udělejte výpisky k těmto přepravním prostředkům: výměnné nástavby, silniční návěsy a lichtery.  
K lepší ilustraci silničních návěsů (co se týče jejich manipulace či přepravy), uvádím následující videa: 

 Intermodal Modalohr: https://www.youtube.com/watch?v=aaikZ-dMnW4 

 Efficient LOHR Railway Systém: https://www.youtube.com/watch?v=MTvSOrTXFzw 

 60 Sekunden TriCon Container-Terminal Nürnberg: https://www.youtube.com/watch?v=FrZtbDa6zoM 
 
 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aaikZ-dMnW4
https://www.youtube.com/watch?v=MTvSOrTXFzw


 

Verze k 18.03.2020 36/44 

 

 

 



 

Verze k 18.03.2020 37/44 
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SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ KOMUNIKACE 
S2.L SPK Vypracujte si zápis z následujícího odkazu - https://www.jobfairs.eu/magazin/co-to-je-asertivita-a-
asertivni-chovani 
 
S2.L SPK 13.týden 

Podívejte se na toto video https://m.youtube.com/watch?v=xDXvHIG5byg 
Zkuste si vypracovat do sešitu  formou zamyšlení sebehodnoceni jak moc/ málo jste asertivni, proč asi ano/ne a v 
jakých situacích. 
 

https://www.jobfairs.eu/magazin/co-to-je-asertivita-a-asertivni-chovani
https://www.jobfairs.eu/magazin/co-to-je-asertivita-a-asertivni-chovani
https://m.youtube.com/watch?v=xDXvHIG5byg
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
V 2. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
V 2. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
 
Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 11. lekce 
 
sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas  
klad kladka skal skalka alka dlask alfa jaffa lada kala kal klad kladka skal skalka alka dlask 
jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla kasal kasala dala jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla 
kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask dlasků důl důlků sůl důl kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask 
ruka ruku rada radu kakla kuklu frak fraku kus kusdla skus ruka ruku rada kukla kuklu frak  
ruda rudu sud sudu faul faulu kraul aula dural fzralu  kraul ruda rudu sud sudu faul faulu kraul 
kulka kulku rudka rudku fara faru fůrka fůrku furjara fujaru kulka kulku rudka rudku fara faru 
u radaru u sadu kus duralu kufr darů dala ruklu dala dujaru u radaru u sadu kus duralu kufr da 
si asi lid klid dril skif disk lidu klidu drilu skifu disku si asi lid klid dril skif disk lidu klidu  
daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, fialka fialku, fialu, daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, 
kuli ukili, udil ukili, skulil skulili, slil slili, kilili, kuli ukuli, udkl ukili, skulil skulili, slil slili, 
daruji daruj, skladuji skladuj, daruji daruj, lakuji lakuj, daruji daruj, skladuji skladuj, daruji  
kapka kapku, kupka kupku, klapka klapku, aqua, plus, kupka, kapka kapku, kupka kupku, 
kupuji sirup, daruji draka, lakuji kajak, skladuji papriku, kupuji sirup, daruji draka, lakuji, 
půl parku, půl sadu, půl kila lilku, půl kula krup, klapka, půl parku, půl sadu, půl kila lilku,  
pluk pluků, prak praků, spis spisů, park parků, spis spisů, park parků, frak fraků, pluk pluků, 
kraj luk, kraj sadů, kus skla, kapka kafru, sud laku, lupa, sud laku, lupa, kraj luk, kraj sadů,  
klad kladů kajak kajaků sklad skladů faul farlů důl sad sůl klad kladů kajak kajaků sklad sklad 
kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus duralu, pili sirup, kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus  
sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, fůra lusků, fůra lilku, sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, 
dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi půlku, dal jsi srp, dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi, 
kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr, jadu k sadu, jdu k parku, kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr 
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku,  
daruji psa, daruji sadu skla, kupuji papriku, kupuji kapra, daruji psa, daruji sadu skla, kupuji, 
sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas lůj sad sůl jas  
klad kladka skal skalka alka dlask alfa jaffa lada kala kal klad kladka skal skalka alka dlask 
jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla kasal kasala dala jal jala dal dala lkal lkala kladl kladla 
kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask dlasků důl důlků sůl důl kůl kůlů sad sadů klas klasů dlask 
ruka ruku rada radu kakla kuklu frak fraku kus kusdla skus ruka ruku rada kukla kuklu frak  
ruda rudu sud sudu faul faulu kraul aula dural fzralu  kraul ruda rudu sud sudu faul faulu kraul 
kulka kulku rudka rudku fara faru fůrka fůrku furjara fujaru kulka kulku rudka rudku fara faru 
u radaru u sadu kus duralu kufr darů dala ruklu dala dujaru u radaru u sadu kus duralu kufr da 
si asi lid klid dril skif disk lidu klidu drilu skifu disku si asi lid klid dril skif disk lidu klidu  
daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, fialka fialku, fialu, daruji drilu, disk disku, fiakr fiakru, 
kuli ukili, udil ukili, skulil skulili, slil slili, kilili, kuli ukuli, udkl ukili, skulil skulili, slil slili, 
daruji daruj, skladuji skladuj, daruji daruj, lakuji lakuj, daruji daruj, skladuji skladuj, daruji  
kapka kapku, kupka kupku, klapka klapku, aqua, plus, kupka, kapka kapku, kupka kupku, 
kupuji sirup, daruji draka, lakuji kajak, skladuji papriku, kupuji sirup, daruji draka, lakuji, 
půl parku, půl sadu, půl kila lilku, půl kula krup, klapka, půl parku, půl sadu, půl kila lilku,  
pluk pluků, prak praků, spis spisů, park parků, spis spisů, park parků, frak fraků, pluk pluků, 
kraj luk, kraj sadů, kus skla, kapka kafru, sud laku, lupa, sud laku, lupa, kraj luk, kraj sadů,  
klad kladů kajak kajaků sklad skladů faul farlů důl sad sůl klad kladů kajak kajaků sklad sklad 
kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus duralu, pili sirup, kila lusků, kila paprik, kus ripsu, kus  
sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, fůra lusků, fůra lilku, sud kaprů, kapka laku, kapka kafru, 
dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi půlku, dal jsi srp, dala jsi radu, dala jsi krajku, dal jsi, 
kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr, jadu k sadu, jdu k parku, kup kus ripsu, kup lupu, kup pudr 
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku,  
daruji psa, daruji sadu skla, kupuji papriku, kupuji kapra, daruji psa, daruji sadu skla, kupuji, 
spadl kufr, spadla kapka laku, uklidili pilku, sapadla sirka, spadl kufr, spadla kapka laku, 
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 
 
Následující text si vytiskněte a přepište správným prstokladem. Soubor uložte pod názvem 12. lekce 
 
jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj 
zajel zadal zajal zajel zadal zajel zadal zajal zajel zajel 
zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola 
zaslal zaslala zaslali rozeslal rozeslali zaslala rozeslali 
kaz důkaz důkazů rozkaz rozkazů kaz průkaz průkazů průkazka 
zapisuje zapojuje zakazuje zapisuje zapojuje zuje rozkazuje 
zda zdali zde zase pouze zase zdroj zdroje zisk zisku zisků 
ůksiz uksiz ksiz ejordz jordz esaz ezuop esau edz iladz adz 
rozhodl rozhodla rozhodli, rozprodal rozprodala rozprodali, 
odjezd odjezdu, sjezd sjezdů, dojezd dojezdu, sjezd sjezdů, 
zapojil zapojili, zakreslil zakreslili, zakoupil zakoupili, 
zajeli zahodili zakusili zalepili zahodili zajedli zakopali 
ilapokaz ildejaz ilidohaz ilipelaz ilisukaz ilidohaz ilejaz 
dal rozkaz, podal rozklad, podal důkaz, kladl důraz, zasil, 
zaslali doklad, zaslali spis, dodali hardware, zaslal graf, 
dali do prodeje fazole, zisk z prodeje klesl, prodali kolo, 
dal pozor, dohodli se o dozoru, rozhodl spor, zdolal odpor, 
zapojili proud, zapsal si adresu, zakreslili polohu jezera, 
zajel k sadu, zakoupil gril, zde se zapisuje do kurzu juda, 
hledali kaz, hledali průkazku, zkazili dopis, pokazili hru, 
rozhodl se pro odjezd, odjel rok po sjezdu, rozjezdil pole, 
jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj 
zajel zadal zajal zadal zajal zadal zajal zadal zajal zadal 
zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola 
zaslal zaslala zaslali rozeslal rozeslali zaslala rozeslali 
kaz důkaz důkazů rozkaz rozkazů kaz průkaz průkazů průkazka 
zapisuje zapojuje zakazuje zapisuje zapojuje zuje rozkazuje 
zda zdali zde zase pouze zase zdroj zdroje zisk zisku zisků 
ůksiz uksiz ksiz ejordz jordz esaz ezuop esau edz iladz adz 
rozhodl rozhodla rozhodli, rozprodal rozprodala rozprodali, 
odjezd odjezdu, sjezd sjezdů, dojezd dojezdu, sjezd sjezdů, 
zapojil zapojili, zakreslil zakreslili, zakoupil zakoupili, 
zajeli zahodili zakusili zalepili zahodili zajedli zakopali 
ilapokaz ildejaz ilidohaz ilipelaz ilisukaz ilidohaz ilejaz 
dal rozkaz, podal rozklad, podal důkaz, kladl důraz, zasil, 
zaslali doklad, zaslali spis, dodali hardware, zaslal graf, 
dali do prodeje fazole, zisk z prodeje klesl, prodali kolo, 
dal pozor, dohodli se o dozoru, rozhodl spor, zdolal odpor, 
zapojili proud, zapsal si adresu, zakreslili polohu jezera, 
zajel k sadu, zakoupil gril, zde se zapisuje do kurzu juda, 
hledali kaz, hledali průkazku, zkazili dopis, pokazili hru, 
rozhodl se pro odjezd, odjel rok po sjezdu, rozjezdil pole, 
jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj azj jzj fzj kzj 
zajel zadal zajal zajel zadal zajel zadal zajal zajel zajel 
zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola zjara zdola 
zaslal zaslala zaslali rozeslal rozeslali zaslala rozeslali 
kaz důkaz důkazů rozkaz rozkazů kaz průkaz průkazů průkazka 
zapisuje zapojuje zakazuje zapisuje zapojuje zuje rozkazuje 
zda zdali zde zase pouze zase zdroj zdroje zisk zisku zisků 
ůksiz uksiz ksiz ejordz jordz esaz ezuop esau edz iladz adz 
rozhodl rozhodla rozhodli, rozprodal rozprodala rozprodali, 
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LOGISTICKÁ CVIČENÍ 
V 2. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 



 

Verze k 18.03.2020 44/44 

ODBORNÝ VÝCVIK 
 


