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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

1.zpracujte informace o autorovi (datace, tvorba, díla, literární směr) 
Nutno mít v sešitě!!!Neposílat!!! 
Opravte text: 
 
Alois Jirásek –F.L.Věk 
Cesta do Prahy 
 
Do Prahy jely několik dní a František byl už, jako polámán když v bráně zlezl s vozu. 
A tu nastalo divení. Vyděl v bráně vojáky kteří je zastavily. Když je propustily otevřel 
se chlapci za branou noví Svět. Vjely do hlučných živích ulic v nihž se lidmi a povozi 
jen hemžilo. Vjely pak na nádvoří veliké hospody kde všechno hučelo křičelo na sebe 
volalo kde na špinavém nádvoří nad nímš kolem do kola pavlače se vznášeli stálo 
mnoho visokých těžkých vozů pod plachtamy i bez nich. Starý Šulc řídil svou archu 
jenž nebyla s nejmenších tak jistě a obratně a vjel do té spousty jako by tu byl sám. 
A všude ho vítali, podomek sám hospodský a jiní. Kam se podíval všude byly samý 
známý. Ten kráte byly formani vzácní, ten kráte byl jejich zlatý věk.  
 
2.zadání: 

Zpracovat dle zadaných otázek pro práci s epickým textem do 10 hod. do  19.3.2020 na email: 
martina.nemcova@skoda.auto-cz (školní email) 

Osnova pro práci s textem: 
 
Autor , název díla 
Základní životopisné údaje o autorovi (zejména se zřetelem na jeho tvorbu) 
Zařadit autora do období , charakteristika období, základní znaky směru, současníci autora v kontextu české a světové 
literatury alespoň tři 
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  textu a členění, časová souvislost ukázky) 
Charakteristika postav, prostředí 
Základní téma ukázky , zápletka, motiv díla 
Obsah ukázky 
Jazyková charakteristika (vypsat příklady a charakterizovat)- dle práce ve škole- dělali jsme( spisovnost, nespisovnost, 
slova odvozená, složená, zkratky , slova zkratková, archaismy, expresivní výrazy, přirovnání, obrazná pojmenování 
atd.) 
Slohové postupy ( čísla odstavců) 
Forma (er, ich) 
Zajímavosti o díle (filmové zpracování atd.)- pokud znáte 
 

Nutno zaslat i mít  v sešitě! 

Jan Neruda: Povídky malostranské  

mailto:martina.nemcova@skoda.auto-cz
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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, 
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. 
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„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!"  

  Neruda, J.: Obrazy ze života, Československý spisovatel, Praha 1981 
 
 

ZADÁNÍ ODBORNÉ PRÁCE PRO DRUHÝ ROČNÍK ( 2020) 
 
Vybraný referát bude zpracován v MS PowerPoint. Připravte prezentaci vybraného tématu v zadané společenské 
oblasti. Prezentace musí obsahovat nejméně šest snímků spojených s tématem + úvodní list, list se zdroji, tj. osm listů 
celkem. Jeden s charakteristikou např. daného problému, popisu osobnosti, stavby, objevu ( doba vzniku, uplatnění, 
stát, charakter, příklad osobností světových, českých, vysvětlení odborných termínů souvisejících s daným tématem). 
Ohledně osobnosti neopomeňte -  datum narození, úmrtí, místo narození, alespoň některé zajímavosti ze života( co by 
bulvár zveřejnil), charakter tvůrčích schopností, zvláštnost, zajímavosti tvorby. Může být ukázka z filmu, fotografie, 
karikatury atd., která bude doplněna stručnou charakteristikou (názvem , dobou vzniku, autorem,  když je znám ), citát 
atd.  
Při přechodu snímků nepoužívejte  efekty, nenastavujte na snímcích. Použijte šablonu Škoda AUTO.    
Pracovní snímky: 
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- odborný text (velikost písma volte dle vhodnosti – doporučuji 12-14 ), nutno zpracovat veškeré informace, text 
zpracován srozumitelně, vysvětlit zkratky, cizí slova, složitější termíny, velikost obrazové dokumentace volit vhodně 

- obrazovou dokumentaci doplnit názvem díla, jménem autora a rokem vzniku,  obrázky možno prostřednictvím 
školního scaneru zpracovat:)Nyní ne!!!! 

- datum zadání (6.1.2020), datum odevzdání v elektronické podobě (24.3.2020), dle daného termínu neproběhne 
prezentace v hodině českého jazyka a literatury- nutno zaslat do termínu 

- možno zaslat e-mailem průběžně na konzultaci 
- neopomeňte uvést v závěru prezentace , z jakých zdrojů jste čerpali ( text, obrázky)+ datum stažení 
- pokud práce nebude včas odevzdána či zpracována ledabyle, bude hodnoceno nedostatečně 
 

Téma jste si vybrali v prvním pololetí- není možno 
měnit!!!!!!! 
 

REFERÁTY PRO DRUHÝ ROČNÍK  - 19.STOLETÍ 

 
1. Thomas Edison  -19.století 
2. Náboženství, jeho pozice v Evropě, postava papeže-19.století 
3. G.Bell ( telefon ) – 19.století 
4. Benz a jeho automobil –19.století 
5. Lumiére a kinematograf –19.století 
6. Freud a jeho psychoanalýza- 19.století 
7. Bratři Wrightové- 19.století 
8. Einstein a jeho teorie relativity – 
9. V.I.Lenin –19.století 
10. Nové materiály a jejich uplatnění- 19.století 
11. Bleriot –19.století 
12. Postavení anarchistů- 19.století 
13. Alfred Dreyfus –19.století 
14. Organizace prvních olympijských her –19.století 
15. První začátky kolektivních sportů –19.století  
16. Wilhelm Rontgen –19.století 
17. Fotografie – 19.století 
18. Zajímavé stavby světa 19.století  
19. První metro –Lokomotiva a její rychlost –19.století 
20. Automobilový průmysl ( zajímavosti )- 19.století 
21. Drobné vynálezy, jež usnadnili lidem život ( holící strojek, vysavač, lednice, připínáček, 

zdrhovadlo, opékač topinek atd. ) –19.století 
22. Lékařství – nové metody, léky ( biochemie ) 
23. Boj se zákeřnými chorobami – 19.století (epidemie) 
24. Významné regionální stavby –19.století 
25. Významné stavby na území Rakouska –Uherska – Čechy 19.století 
26. Nové materiály v oblasti stavebnictví 19.století 
27. Významné stavby města  Liberce 19.století 
28. Válečné konflikty 19.století v Evropě 
29. Válečné konflikty 19.století ve světě 
30. Historie prvního filmu konce 19.století 
31. Vojenské zbraně 19.století 
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32. Politické ideologie 19.století (marxismus- leninismus) 
33. Politické ideologie 19.století (komunismus) 
34. Móda 19.století  
 
 
 

Pokud dané úkoly nebudou zaslány včas, budete 
hodnoceni nedostatečně !!! 
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CIZÍ JAZYK  
Skupina A.Brádlové:  
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 
1. WISHES - EXTRA WORKSHEET 8D - cvičení B a C písemně  
2. Učebnice - Student's Book - str. 77/ cv. 3,4,5,6  
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. Zopakujte si WISHES a následně vyplňte online test na Edmodu  
2. Pro zopakování tématu GIVING ADVICE - Písemně (buď do sešitu nebo Wordovského dokumentu) napsat 
vždy 3 rady ke každé situaci (VIZ PŘÍLOHA 1) - s využitím FRÁZÍ ze cvičení, které jsme dělali (přiloženo jako 
příloha 2 na Edmodu) 
3. WORKBOOK: READING: pracovní sešit - str. 74 / cv. 1-3 + Challenge box (využití Google aplikace) 
4. WORKBOOK: Self Check -str. 77 / cv. 1,3,4 
 
SKUPINA K.DLOUHÁ 
 

 STUDENT´S BOOK – p.71. Prostudujte celou stránku a vypracujte cvičení 7. Pozvánku zašlete na 
katerina.dlouha@skoda-auto.cz do 20.3.2020 

 QUIZLET.COM – UNIT 7, GESTURES….., ZERO CONDITIONAL, CONDITIONAL 1 
 
23.-27.2020 
Skupina Dlouhá 

1. Student´s book strana 68, 69 ex.1, 2,3,4, 5, 6, 7, vypsat do sešitu. 
2. Podívejte se na edukativní video, jak se radí v angličtině. https://www.youtube.com/watch?v=f0mnx0_LWko   

a vyplňte ve workbooku stranu 65/1,2,3 
3. Student´s book 72/2, 73/8 
4. Helpforenglish.cz https://www.helpforenglish.cz/article/2010083003-would-could-should 
5. Na stránce https://english-e-reader.net/ si vyberte knihu a přečtěte si ji. 

 
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
mailto:katerina.dlouha@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=f0mnx0_LWko
https://www.helpforenglish.cz/article/2010083003-would-could-should
https://english-e-reader.net/
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
Právní ochrana v ČR – výpisky str. 52 - 55 
Důležitá právní odvětví – výpisky str. 58 – 59 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY 
Učebnice 
Občanské právo – výpisky do sešitu z tématu a uvedených příkladů str. 59 – 64 
- Nemajetkové právní vztahy 
- Majetkové právní vztahy 
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DĚJEPIS 
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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, 

 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 
 

          
 
 

 
Úkoly ke zpracování: 

Lineární funkce 
 
Pracovní sešit 4: 24/21,28/30, 29/32 

Sbírka příkladů - cvičení 2-4 do sešitu 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
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16. březen 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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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 
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Úkoly ke zpracování: 
 

2. Nepřímá úměrnost 
 

 Pracovní sešit 4 – str. 70-73 
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FYZIKA 
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Učebnice str 102 - 103 



 

Verze k 18.03.2020 18/31 

ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
Nevyučuje se 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
 
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.  

 
13 KT Podmíněné výpočty v Excelu 

 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 nebo můžete 
i upravit z předchozího cvičení tabulku prodejů vozů za rok 2019.  

 
 

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wopzk0tp6F4
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu: 
Skupina 4: 
Prostudujte drsnost povrchu – značení, použití dle učebnice nebo dle odkazu popřípadě vyhledejte informace na 
internetu. 
https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf  
Vymodelujte a vytvořte výkres dle předlohy. V případě absence počítače danou součást překresli na A4. 

 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz 
  

https://www.spszengrova.cz/texty/texty/TEK/Drsnost_povrchu.pdf
mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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Skupina 5: 
1. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: PERO 20 x 12 x 60 ČSN 02  2570 (pero 
výměnné). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO platí pro obě skupiny: 
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
2. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti ČEP 30 x 100 x 8 B ISO 2341 - St (čep s 
hlavou). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
(V případě, že nemáte Creo, narýsujte výrobní výkres součásti na papír, formát A4) 
  

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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Skupina 4: 
 
Dle přiloženého izometrického zobrazení strojní součástky s názvem PRISMA nakreslete pod číslem S2.Z_TED_01 
výrobní výkres této součásti v měřítku 5:1 v pohledech potřebných pro pochopení a zakótování geometrie. Obrobek 
je vyrobený z materiálu 16MnCr5 (14 220). Zakótujte drsnost povrchu obrobené součásti. Části prismatických ploch 
jsou Ra 1,6, ostatní Ra 3,2. drážky jsou umístěny symetrický. Vytvořte a vyplňte popisové pole. 

Vámi vytvořený výkres součástky naskenujte, ofoťte a přepošlete na přiložený e-mail. 
Do předmětu v e-mailu napište S2.Z_TED 
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MATERIÁL: POLOTOVAR: 

KRESLIL: DATUM: 

TOLEROVÁNÍ NÁZEV: 

PŘESNOST 

M: 

PROMÍTÁNÍ ČÍSLO VÝKRESU: 

 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
Koroze ,ochrana proti korozi( internet) 
Práce s tabulkami materiály, rovnovážný diagram,slinuté karbidy  
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STROJNICTVÍ 
Jeřáby ,výtahy ,manipulační vozíky, učebnice str.21-37 
Dopravníky, učebnice str.37-45 
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MECHANIKA 
Téma:  Smykové tření 
Vypočítejte příklady na téma Smykové tření 
Odkaz:  učebnice TECHNICKÁ MECHANIKA I ,  K. Mičkal – str. 87 – úloha II-57, str.88 – úloha II-58, úloha II-59 
                                             
13KT 
Téma: Tření čepové 
Prostudujte a zpracujte poznámky do sešitu z čepového tření – učebnice Mechaniky – str.89-90 
Odkaz: učebnice: TECHNICKÁ   MECHANIKA I , K. Mičkal – str.89-90 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
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TECHNOLOGIE 
 
Téma: Lepení 
Prostudujte a zpracujte do sešitu Konstrukci lepených spojů, druhy lepidel 
Odkaz: http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/hsv_specialni_metody_svarovani_lepeni_materialu_mrna.pdf 
 
13KT 
 
Téma: Svařování 
Prostudujte a zpracujte do sešitu: Podstata svařování, druhy svařování, svařování elektrickým obloukem 
Odkaz: http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf 

:%20http:/ust.fme.vutbr.cz/svarovani/img/opory/hsv_specialni_metody_svarovani_lepeni_materialu_mrna.pdf
http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/granty/lapsanska_prehled_metod_svarovani.pdf
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


