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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Literatura: Česká meziválečná literatura: samostudium a výpisky učebnice Didaktis 80-99, pracovní sešit – ukázky 
z děl autorů 56-70 – dokončení práce, vypracování osnovy tématu ke shrnujícímu testu.  
Procvičení materiálu:  
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-mezivalecna-proza/9f89393f-99c9-403a-a0aa-e5d77bfe51ba 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-mezivalecna-proza/29d5238c-7900-454e-80a5-196a044d1eb3 
Další literární téma: téma 2. světové války ve světové literatuře -  celé téma nastudovat v učebnici Didaktis, 
vypracovat výpisky na základě nastudovaného.  
Mluvnice:  opakování pravopisu, skladby… viz naše pracovní listy a procvičení na kahoot:  
větné členy, poměry ve větách 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vyznamove-pomery/bd2f137f-c6ce-41f9-9a9c-70a1b94be1ab 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/2a89cc66-edfb-491d-b1b2-
9f26b4ca6842 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-druhy-vedlejsich-vet/a0a6cb5e-48ef-43c9-9013-b2e333730aa7 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/129732c2-580e-4f73-b33b-
c8a0ba187112 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vetne-cleny-prima/45ad9970-81b7-425c-9a9d-5c704cb3df1f 
 
TIP:   pořady na ČT 1 (v úterý a čtvrtek ve 14,00 hod)– příprava na přijímací zkoušky zahrnuje shrnutí veškerého 
pravopisu  -  což se vždycky hodí . 
 
 
 

https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-mezivalecna-proza/9f89393f-99c9-403a-a0aa-e5d77bfe51ba
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-mezivalecna-proza/29d5238c-7900-454e-80a5-196a044d1eb3
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vyznamove-pomery/bd2f137f-c6ce-41f9-9a9c-70a1b94be1ab
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/2a89cc66-edfb-491d-b1b2-9f26b4ca6842
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/2a89cc66-edfb-491d-b1b2-9f26b4ca6842
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-druhy-vedlejsich-vet/a0a6cb5e-48ef-43c9-9013-b2e333730aa7
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/129732c2-580e-4f73-b33b-c8a0ba187112
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vetne-cleny-vedlejsi-veta-8-rocnik/129732c2-580e-4f73-b33b-c8a0ba187112
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-vetne-cleny-prima/45ad9970-81b7-425c-9a9d-5c704cb3df1f


 

Verze k 18.03.2020 3/36 

CIZÍ JAZYK 
ANJ – Skupina 1 (Valentová) 

1) Watch the videos and do the activities in green frames:  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2 
2) Připravte si pětiminutovou prezentaci na dané téma; na závěr prezentace připravte alespoň tři kontrolní 

otázky pro vaše spolužáky plus seznam minimálně deseti slovíček a jejich překladu, která se pojí s tématem 

SEZNAM TÉMAT + JMEN (Omlouvám se, ale situace mě bohužel donutila vám to rozhodit bez možnosti výběru.) 

DĚDEK Václav THE USA  
Basic knowledge: the capital, flag, how many states, the president (and his 
seat), highest mountains, biggest rivers, lakes, most famous cities.... Famous 
Americans, national sports, cuisine, stereotypes… 
Places of interest - students’own choice (Suggestions: National parks? Grand 
Canyon? Death Valley? Mount Rushmore? Cape Canaveral? Niagara Falls? 
Great Lakes? Etc.). 

DRBOHLAV Michal NEW YORK AND OTHER BIG US CITIES 
N.Y.: Population (8.5 million), 5 boroughs, iconic buildings and places – 
students’own choice (suggestions: Manhattan: Flat Iron Building, Rockefeller’s 
Center, The Empire State building, The World Trade Center I, Ground Zero 
Memorial, Central Park, Wall Street, Chrysler Building, United Nations 
Headquarters, Statue of Liberty, Brooklyn Bridge, Verrazano Bridge, Staten 
Island – Historic Richmond Town, etc.) 
Other US cities – suggestions: Washington D.C., Los Angeles, Las Vegas… 

KALINA Vojtěch THE UK & THE REPUBLIC OF IRELAND 
Basic knowledge: four parts of the UK, capitals, symbols, difference between 
Northern Ireland and the Republic of Ireland (independent state), British Queen 
and her seat vs. Irish president, highest mountains, biggest rivers (most 
famous rivers), lakes, most famous cities... Famous British or Irish, national 
sports, cuisine, stereotypes… 
Places of interest – students’ own choice (Suggestions: Oxford, Cambridge, 
Stonehenge, Lake District, Scottish Highlands, Loch Ness, N.Ireland – Giant’s 
Causeway, Titanic Belfast, Republic of Ireland: Cliffs of Moher). 

KNESPL Jan LONDON AND OTHER CAPITALS IN THE UK 
London: Location, most popular boroughs – the City & Westminster, most 
popular sights; places of interest -  students’ own choice (Suggestions: 
Buckingham Palace, Houses of Parliament (Westminster Palace), Elizabeth 
Tower (Clock Tower) + Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, Monument 
to the Great Fire, The Tower Bridge, Millennium Bridge, The Tower of London, 
Tate Modern, Royal Observatory in Greenwich... Modern buildings: Gherkin, 
The Shard, 20 Fenchurch Street building (Walkie-Talkie), etc... 
Or: Edinburgh, Cardiff, Belfast 

KOHOUT Aleš THE CZECH REPUBLIC AND PRAGUE 
Basic knowledge: location, population, mountains, rivers, best known cities / 
places (UNESCO World Heritage sites), national sports, cuisine, beverages. 
Czech stereotypes. The capital city of Prague – most interesting places / 
buildings, theatres, museums, galleries, bars, pubs. Accommodation and 
public transportation system. 

KONEČNÝ Petr THE COMMONWEALTH OF NATIONS 
Definition (an organisation of 53 member states that are mostly former 
territories of the British Empire; officially formed in 1949); history; head of the 
Commonwealth; member states; Commonwealth Games; students may 
choose which member state they want to talk about in detail (except the UK!)– 
e.g. Canada, Australia, New Zealand... 

LOUDA Jan MEANS OF TRANSPORT 
Air travel (airplanes, helicopters, hot air balloons, gliders), land transport – rail 
and road transport. Road transport – automobiles, buses, trucks, motorcycles, 
bicycles. Rail transport – local, regional, intercity trains, high-speed trains. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11/session-2
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Maritime transport – tankers, ferries, cruise ships. Advantages and 
disadvantages: safety, time required, costs... 

MALÝ Milan HOLIDAYS AND CELEBRATIONS 
Christmas and Easter – similarities and differences between Czech, British and 
American customs, typical Czech holidays: St Cyril and St Methodius Day, Jan 
Hus Day, Foundation of the independent Czechoslovak State (28 October), 
Struggle for Freedom and Democracy Day – “Velvet revolution” anniversary 
(17 November). Typical British holidays: Valentine’s Day, Pancake Day, St 
Patrick’s Day, Halloween, Bonfire Night. Typical American holidays: 
Independence Day, Columbus Day, Thanksgiving Day. 

MAYER Marek CULTURE: THEATRE, CINEMA, CONCERTS, MY FAVOURITE WRITER, 
FILM, TV SERIES, YOUTUBER, PC GAME, SINGER / BAND  
Personal taste of culture – preferences; favourite pieces and personalities in 
the world of culture, detailed description of a film, TV series, PC game... 

MLEJNECKÝ Petr VOLKSWAGEN CONCERN 
History – the milestones, present headquarter and other branches (24 
countries), slogan, logo, key people (e.g. Ferdinand Porsche), the idea of 
“people’s car, famous models (Golf, Polo, Passat), luxury brands 
(Lamborghini, Bentley, Bugatti), future’s cars of VW 

ROLENC Jakub COMMUNICATION TECHNOLOGIES (EMAIL, MOBILE PHONES, SOCIAL 
NETWORKS, APPS) 
Advantages and disadvantages: face to face communication versus 
communication through modern technologies. How much do you use e-mail, 
mobile phones, applications (WhatsApp, Viber, Messenger) and social 
networks (Facebook, Twitter, Instagram). Hidden dangers – addiction, crime. 

VÁVRA Filip HOUSING (UK, USA, CR) 
Possible issues: how difficult it is to get a flat/house in the CR (mortgages); 
standards in cities / in the countryside (blocks of flats vs detached / semi-
detached houses…); any special / interesting types of housing? (e.g. half-
timber cottages); typical materials. UK: types of housing, materials. USA: types 
of housing, materials (specific features: e.g. trailers / mobile homes & trailer 
parks, bungalows, farms…) 

VLK Petr NATIONAL SPORTS (English speaking countries; CR) 
Czech national sports: football, ice-hockey, handball... British national sports: 
football, cricket, croquet, horse-riding, tennis, rowing, water polo, hurling (Irish 
sport)... American national sports: ice-hockey, basketball, baseball, American 
football... Australian national sports: netball, surfing, sailing... New Zealand – 
rugby 

ŽIVNÝ Štěpán TRADITIONAL CUISINES (USA, UK, CR), EATING OUT 
Typical / national dishes; dishes with funny names (especially in the UK, USA); 
world-famous beverages produced in the CR, UK, USA. What are you able to 
cook? Your favourite recipe. Eating out – how often, expensive? / cheap? What 
occasions? The best restaurant you have ever been to. The most exotic dish 
you have ever eaten. 

   
NOVÉ (17.03.2020) – PROSÍM, UDĚLEJTE TYTO ÚKOLY: 

1) Study the difference between the Present Perfect and Past Simple 

 
PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 
 
We often use the present perfect to talk about an experience at any time in the past. The exact time 

of the action isn´t important. 
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Používáme předpřítomný čas, když mluvíme o zkušenosti, kterou máme, která se někdy stala. Kdy 
se stala, není důležité. 
 
I´ve seen the latest Kit Harrington´s film. 
Have you ever been to Spain? 

 
We use the past simple to talk about specific occasion in the past. 
 
Používáme minulý prostý čas, když mluvíme o tom, kdy v minulosti se událost / zkušenost stala. 
I saw the latest Leonardo DiCaprio´s film last night. 
Did you go to Spain last summer? 

 
 
We often use the present perfect to ask and answer questions about experience and then we use 
the past simple to give more information about a specific occasion. 

 
Často používáme předpřítomný čas, když se ptáme na něčí zkušenost. Předpřítomný čas bude pak 
použit i v odpovědi. Když se poté ptáme na další podrobnosti k této zkušenosti, použijeme již minulý 
čas prostý. 
 
A: Have you ever been to London?  A: Have you ever been windsurfing? 
B: Yes, I have.    B: Yes, I have. 
A: When did you go there?   A: Where did you go? 
B: I went there two years ago.    B: We went to Germany. 
 

2) SB p.114/4.1 – 1,2,3,4 
3) https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas 

4) SB p. 36/1,2 

5) SB p.37/ 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (PŘEPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ) 
 

HAVE / HAS + BEEN + -ING 
 
He has been playing the game a lot. 
They haven´t been surfing the internet for a while. 
How long has it been raining? 
 
We use the present perfect continuous to talk about: 

- An action that began in the past and still in progress. We often use for or since to say how long it has 

been in progress 

- Pro zdůraznění doby trvání děje, který začal v minulosti a stále trvá. (Pro dokončené děje používáme 

předpřítomný čas prostý) 

We have been playing tennis for an hour. 
How long have you been waiting? Since midday. 
We have been living in London for twelve years. 
 

- An action that has recently stopped and which explains the present situation. 

- Děj, který v minulosti začal a po nějakou dobu trval. Jeho důsledek je v přítomnosti patrný 

I have been carrying these heavy bags. That´s why I´m tired. 
Your face is red. Have you been running?  
David has been playing tennis so he´s really tired. 

6) SB p.37/4 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080689-cviceni-predpritomny-a-minuly-cas
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7) SB p.115/1 (vlevo nahoře) 

PRESENT PERFECT SIMPLE OR PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
 
We use the present perfect simple. not the continuous: 

1) If the action is finished and complete 

I´ve written a letter. (Už je napsaný) 
2) If we want to say how often an action has happened. 

She has broken her leg three times. 
3) With state verbs (like, love, know, hate, want, need, have, own, want, belong, see, hear, smell, seem, believe, 

remember, etc.) 

I´ve known Joe for years. I´ve been knowing Joe for years. 
 
Předpřítomný čas průběhový používáme ke zdůraznění doby trvání děje, který začal v minulosti. Pro dokončené děje 
používáme minulý čas prostý. 
 
We have been living in London for twelve years. (Pořád zde bydlíme.) 
They have lived in Moscow, \Berlin and Madrid. (Mají tu zkušenost, už tam bydlet nemusí.) 
 
How long se často používá s předpřítomným časem průběhovým; how often nebo how much/many s časem prostým. 
How long has she been sleeping? 
How many English lessons have you had? 
 
Pokud popisujeme stav nebo situaci (stavová slovesa - like, love, know, hate, want, need, have, own, want, belong, 
see, hear, smell, seem, believe, remember, etc.), nepoužíváme průběhový čas. 

8) SB p. 37/6 

9) SB p.115/4.3 – 1,2 

10) WB p. 33/ 1,3,4 

11) SB p. 38-39/1,2,3 

12) WB p. 34/1,2,3 

13) SB p. 41/1,2,3 – Prostudujte si, jak napsat oznámení 

14) WB p. 36/1,2,3,4 

15) Napište oznámení podle zadání v SB p.41/5,6 

Oznámení mi, prosím, pošlete na moji emailovou adresu (katerina.valentova4@skoda-auto.cz) . Spolu 
s oznámením, prosím, pošlete i prezentace.  

 
Deadline je 27.03.2020!! 
 
Zbytek úkolů zkontroluji a ohodnotím ve škole. 
 
Díky za váš přístup k samostudiu. 
 
Skupina Vyšohlíd: 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 3B a 3D (St.book p.25 a 27) prostuduj 

 Shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=5rV6EY1Zqis 

 https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/relative-clauses-defining-and-non-defining 

 https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/relative-clauses-non-

defining-relative-clauses 

mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=5rV6EY1Zqis
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/relative-clauses-defining-and-non-defining
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/relative-clauses-non-defining-relative-clauses
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate/relative-clauses-non-defining-relative-clauses
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 Přečti a nastuduj 3C (St.book p. 26 a WKBK p.24) 

 Přečti si následující knihu: https://english-e-reader.net/book/brians-brains-hugh-mortimer 

 A napiš stručný obsah knihy, 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). 

 Dokonči učebnici do str. 33 (celá UNIT 3 ve ST.booku a WKBK) nauč se slovíčka k celé lekci. 

 Napiš application letter podle zadání 31/7 v učebnici (použij též wkbk str. 106) – dopis pošli na email nebo 

přes message na Edomdo.com 

 Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/ 

 

 

https://english-e-reader.net/book/brians-brains-hugh-mortimer
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
 
Pošlete prezentaci AKTUALITY (3.čtvrtletí) 
 
Zkušenost v procesu poznání – výpisky str. 228-229 
Základní etické pojmy – výpisky str. 237-238 
 
Učebnice 
 
Vztah etiky, morálky a práva – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu - str. 239 
 
Vznik etiky – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu – str. 239 - 240  
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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. 

 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: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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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 

 

Sinová věta 

 

1) Daný text včetně obrázků a příkladů prostudujte a zapište do sešitu:  
 

 
 

2) Sinová věta, výpisky:  https://www.youtube.com/watch?v=TQja2k5Gohg 

 

Kosinová věta 

3) Daný text včetně obrázků a příkladů prostudujte a zapište do sešitu:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQja2k5Gohg
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4) Kosinová věta, výpisky: https://www.youtube.com/watch?v=z4J-9NLlqBc 

5) Techambition.com 

6) Vyřešit příklady SB 1 str.: 323 – 334 / 9.82 –  9.93; 9.97 – 9.104; 9.111 – 9.113 

7) Marek Valášek: Planimetrie – úvod – Pythagorova věta, cosinová věta, sinová věta, těžnice 

https://www.youtube.com/watch?v=fFI5g2JgPfM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4J-9NLlqBc
https://www.youtube.com/watch?v=fFI5g2JgPfM
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FYZIKA 
Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 
Rovnice postupné vlny – str. 111/ vyřešený příklad 1 – procvičit. 
Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění. Str. 59 – 62 – přečíst, nastudovat. 
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16.3. 2020 
 

Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 

 

Stojaté vlnění – podívat se na video, zopakovat si:  https://www.youtube.com/watch?v=VoYPSqZ0c-Q 

 

Zdroje zvuku, šíření zvuku – str. 78 – 84 – přečíst, nastudovat. 

Ultrazvuk, infrazvuk – str. 90 – 92 – přečíst, nastudovat. 

 

Zvuk - podívat se na video:     https://www.youtube.com/watch?v=nmaGG_HjbIQ 

 

 

 

Šíření zvuku (opsat do sešitu) 

Zvuk se šíří do okolního prostředí jako mechanické vlnění. Zdroj zvuku je kmitající těleso (hlasivky, struna 

houslí atd.) 

Vlnová délka je 17 mm - 21 m.  

Frekvence je 16 Hz - 16 kHz  zvuk vnímaný sluchem 

Frekvence menší než 16 Hz  infrazvuk 

Frekvence větší než 16 kHz  ultrazvuk 

 

Rychlost zvuku - závisí na druhu prostředí a na teplotě. 

Vzduch: 06,0 vtvt     Ctpřismv   06,331 1

0  

https://www.youtube.com/watch?v=VoYPSqZ0c-Q
https://www.youtube.com/watch?v=nmaGG_HjbIQ
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V látkách pevných a kapalných je rychlost zvuku větší:  

 voda   v = l 440 m/s, led v = 3 200 m/s, ocel v = 5000 m/s 

Odraz zvukových vln - vzniká na rozhraní dvou prostředí o různé hustotě. Sluchem rozlišíme dva 

krátké zvuky jen tehdy, je-li mezi nimi časový interval minimálně 0,1 s. 

Ozvěna-nastane tehdy, je-li překážka vzdálena 17 m a více. 

Je-li překážka blíže než 17 m , odražený zvuk splývá se zvukem původním - vzniká DOZVUK - zkresluje 

hudbu, řeč (např.hlášení rozhlasů v obci, na nádraží) 

Akustické vlastnosti sálů se zlepšují zmenšením místností, použitím materiálů pohlcující zvuk, 

závěsy atd. 

 

Ultrazvuk, infrazvuk – str. 90 – 92 – přečíst, nastudovat, zapsat do sešitu vlastnosti a využití. 

 Infrazvuk 

Vlnění o nižší frekvenci než 16 Hz -  lidské ucho ho  nevnímá  

 otřesy a záchvěvy půdy  

 sloni používají infrazvuk k dorozumívání až na vzdálenosti několika kilometrů.  

Ultrazvuk 

Vlnění o frekvenci vyšší než 16 kHz. Šíří se přímočaře, přenáší značnou energii. 

 využití v lékařské diagnostice,  

  defektoskopie v průmyslu  

 vyvolává vibrace → čištění čoček, šperků 

 urychluje chemické reakce 

 v přírodě – orientace delfínů a netopýrů 

 dá se zkoumat mořské dno, poloha ledovce, tah ryb ( ECHOLOKÁTOR). 
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18.3. 2020 

Učebnice – FYZIKA – Mechanické kmitání a vlnění 

Zvukové vlnění – shrnutí str. 78-92 

1) Jak se nazývá obor fyziky, který se zabývá vlastnostmi zvuku a jeho šířením? 

2) Co může být zdrojem zvuku? Uveďte aspoň 2 příklady. 

3) Jaké frekvence vnímá lidský sluch? 

4) Jak se nazývá mechanické vlnění s frekvencí menší než 16 Hz? 

5) Jak se využívá ultrazvuk v lékařství, technické praxi a v živé přírodě? Uveďte alespoň 5 příkladů. 

6) Doplňte rychlosti zvuku: a)  ve vodě 

  b)  v oceli 

7) Jak daleko musí stát člověk od překážky, aby vznikla jednoslabičná ozvěna? 

8) Jak daleko musí stát člověk od překážky, aby vznikl dozvuk? 

9) Ve skleněné trubici se zvukové vlnění šíří rychlostí 5200 m . s-1. Určete vlnovou délku zvukového 

vlnění o frekvenci 1 kHz.        ( 5,2 m) 

10) Pokusem bylo zjištěno, že při frekvenci kmitů mosazné tyče 2,5 kHz vzniká v této tyči vlnění o 

vlnové délce 1,36 m. Vypočtěte rychlost zvuku v mosazi.    (3 400 m . s-1) 

11) Str. 84/ příklad 5 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 



 

Verze k 18.03.2020 23/36 

EKONOMIKA 
Vyhledejte a naučte se hlavní činnosti pojišťovny a druhy pojištění. 
zajišťovací - pojišťovna se zajišťuje u cizích pojišťoven pro případ, že by musela najednou plnit mnoho velkých 
závazků, na které by její pojistný ani rezervní fond nestačil (záplavy, zemětřesení). Jednotlivé pojišťovny se zajišťují 
navzájem. 
zábranná - vyvíjení činnost propagační, výchovné a účastní se na zabezpečovacím zařízení (imobilizér v 
automobilech, bezpečnostní vložky, alarmy) - snaha předcházet škodám, chránit majetek a zdraví 
pojišťovací - pojištění je dobrovolné -  uzavírá se pojistnou smlouvou, nebo je pojištění zákonné a pak je povinné. 
https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/ 
 
 
 

Živnosti  
 

 soustavná činnost provozována samostatně fyzická osoba nebo právnická osoba 

vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku. 
 

 Všeobecné podmínky: 

o 18 let 

o způsobilost k právním úkonům 

o bezúhonná  

 

 Zvláštní podmínky 

o odborná a jiná způsobilost (vystudování příslušného oboru) 

Aby mohla fyzická, nebo právnická osoba musí získat živnostenské oprávnění a následně se 
zapsat do živnostenského nebo obchodního rejstříku.  
 
Oprávněním v podnikání je Výpis z živnostenského rejstříku, nahradil Živnostenský list (2008). 

 
Živnostenský rejstřík - seznam všech živnost v daném regionu. 
Obchodní rejstřík-  veřejný seznam všech právnických a fyzických osob, které podnikají 
 

 
 
Koncesované - vyžaduje se speciální odborná způsobilost. Musí být schváleny dalším orgánem 
např. ministerstvem. Koncese bývá povolena pro určité období a určitou dobu. (doprava, 
soukromé detektivy)  

živnosti

ohlašovací

volné řemeslné vázané

kocesované

https://www.financni-navigator.cz/pojisteni/
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Ohlašovací - živnostenské oprávnění se vydává automaticky, pokus se splní všeobecné a 
zvláštních podmínek, které vyžaduje příslušný druh živnosti. (podnikat-> od dne ohlášení) 
 
Řemeslná živnost - (zednictví, kamnářství) vyžaduje příslušné vzdělání doložené výučním listem 
nebo ukončení střední a vysokoškolského studia, však nikoliv praxe. Vzdělání lze nahradit 6 letou 
praxi v oboru. 
Vázané živnosti - (výroba jedů a žíravin, autoškola) vyžaduje příslušné vzdělání doložené 
výučním listem nebo ukončení střední a vysokoškolského studia. Nutná praxe podle druhu 
živnosti 
Volná živnost – 80 druhů na jedno živnostenské oprávnění, libovolný počet, (velkoobchod, 
maloobchod) nevyžaduje se prokázání způsobilosti (ani vzdělání ani praxe) stačí splnit 
všeobecné podmínky 
Postup při založení živnosti: 

1. Vybrat předmět podnikání 

2. Zjistit podmínky pro podnikání v daném oboru 

3. Vyplnit JRF 

4. Předložit Živnostenskému úřadu 

5. ŽÚ vydá oprávnění k podnikání VÝPIS Z ŽIVNOSTESKÉHO REJSTŘÍKU ( dříve 

Živnostenský list) 

6. ŽÚ přidělí IČ (identifikační číslo) 

 
Povinnosti podnikatele: 

1. Založit samostatný bankovní účet 

2. Přihlásit sebe a své zaměstnance k platbě SP, ZP a daní 

3. Musí mít platné pracovní smlouvy se zaměstnanci (zaměstnávání na živnostenský list 

tzv. Švarc systém. Je zakázaný, ale v hojné míře se využívá) 

4. Označená provozovna, prokazatelný původ zboží, cenovky na zboží 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Téma k samostudiu: 
Výpočty ozubených kol, tvorba evolventy 
 
 
sk. 5- Vymodelujte pomocí CREA rotační součást dle předlohy. 
Pokud nemáte studentskou nebo jinou verzi CREA, ručně narýsujte danou součást v M1:1, na formát A4, a údaje pro závit a 

úsečové pero vyhledejte ve stroj. tabulkách a vypište na druhou stranu výkresu, včetně č. stránek a verze tabulek, ze kterých 

jste čerpali. 

 

 

 

Skupina 6: 
1. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: ŠROUB M30 x 100 ČSN 02  1111 (lícovaný 
šroub). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO: 
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
2. V programu Creo vytvořte model a výrobní výkres následující součásti: MATICE M30 x 1,5 ISO 2982 (pojistná 
matice). Rozměry vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
  

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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Skupina 4 
 
Vypočti ozubená kola s čelními zuby dle zadání 
 

Modul Ozubené kolo 1 Ozubené kolo2 

3 20 26 

4 25 37 

5 28 48 

 
 
 
 
Narýsuj evolventu pro ozubené kolo s modulem 5 a počtem zubů 48.  
Pomocný příklad: m = 3; z1 = 25  
 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛á 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷 = 𝑚 ∙ 𝑧 = 3 ∙ 25 = 75𝑚𝑚 
ℎ𝑙𝑎𝑣𝑜𝑣á 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑎 = 𝐷 + 2𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑧 + 2𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 + 2) = 3 ∙ (25 + 2) = 81𝑚𝑚 
𝑝𝑎𝑡𝑛í 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑓 = 𝐷 − 2 ∙ 1,25𝑚 = 𝑚 ∙ 𝑧 − 2,5𝑚 = 𝑚 ∙ (𝑧 − 2,5) = 3 ∙ 22,5 = 67,5𝑚𝑚 
𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛í 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 ≫ 𝐷𝑏 = 𝐷 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 75 ∙ 𝑐𝑜𝑠20° = 70,477𝑚𝑚 
𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č ≫ 𝑝 = 𝜋 ∙ 𝑚 = 𝜋 ∙ 3 = 9,425𝑚𝑚 

šíř𝑘𝑎 𝑧𝑢𝑏𝑢 = 𝑚𝑒𝑧𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑧𝑢𝑏𝑦 ≫ 𝑠 = 𝑒 =
𝑝

2
=

9,425

2
= 4,713𝑚𝑚 

Postup pro vyrýsování evolventy nám bude stačit ¼ (čtvrt) kružnice 
1. Narýsuj ¼ základní kružnici  

2. Tuto ¼ kružnici rozděl na stejný počet dílků po 15° 

3. Vzniklé průsečíky si očísluj 

4. Následně v průsečících kružnice a úhlů udělej tečny 

5. Na tečny naneste jednotlivé délky dle výpočtu 

6. Pro jedničku 1 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
;      

2 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
;              

3 = 3 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑏 ∙
15°

360°
       𝑑á𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑘𝑟𝑎č𝑜𝑣𝑎𝑡 𝑎ž 𝑘 5 

7. Pomocí křivítka ve vzniklých průsečících vytvoř křivku 

EVOLVENTU 

 

 
 

Vámi vytvořený výkres součástky naskenujte, ofoťte a přepošlete na přiložený e-mail.  
Do předmětu v e-mailu napište S3.S_TED 
 
V případě nejasností mne kontaktujte: tel +420 730 864 841 nebo na e-mail: radek.bednar@skoda-auto.cz  
 
Trocha  opakování k ozubeným kolům   http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf 
 
 
 
 
 
 

mailto:radek.bednar@skoda-auto.cz
http://www.studentcar.cz/files/vyuka/TTD/lesson10.pdf
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NOVÉ: 
Skupina 5: 
 
Vyhledejte ve stroj. tabulkách důležité rozměry pro metrický závit – M24, rozměry a řezné podmínky pro obrobení 
otvoru potřebnými nástroji  „25H7“. Dále vyhledejte základní příklady použití oceli – 11 500 a 19 800, a vše zapište 
do sešitu pro TED. 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
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STROJNICTVÍ 
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MECHANIKA 
Hydrodynamika učebnice str.51-58 (internet) 
Práce s tabulkami, mechanika str.34-54, 
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ELEKTROTECHNIKA 
 
 Shlédnout 11 videí z uvedeného odkazu Základy elektrotechniky. To je cca 120 min. Připravit si dotazy ke každému 
tematickému videu.  
Umět Ohmův zákon, Kirchhoffovi zákony, Coulombův zákon. Umět určit směr indukčních siločar elektrického a magnetického 
pole. Umět rozlišovat materiály a prostředí podle vlastnosti permeability daného prostředí.  
ODKAZY: https://www.youtube.com/watch?v=fM0MiUarinU  
 

ODKAZ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita 

 

13KT 
Stejnosměrný elektromotor 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_motor 
Nastudovat dle odkazu a připravit si dotazy do diskuze. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fM0MiUarinU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_motor
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AUTOMATIZACE 
 
 Umět popsat funkce a význam převodníků veličin. Znát trendy vývoje procesní analytiky. Pracovat na zadaných úkolech-každý 
jednotlivec má zadaný referát o čidlech.  
 
Shlédnout videa z odkazu.  
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=B2257vSjK9g&list=PL0cvoDNf5PM6UnprEuSxVGZscZI_sJUsH 
Připravit si dotazy ke každému tematickému videu.  
 

13KT 
Vlastnosti senzorů 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Senzor 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2257vSjK9g&list=PL0cvoDNf5PM6UnprEuSxVGZscZI_sJUsH
https://cs.wikipedia.org/wiki/Senzor
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
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TECHNOLOGIE 
 
Skupina č. 5 
 
Zopakujte z webu cncskola.cz: viz. PŘEDMĚT TECHNOLOGIE/TEC-S2S/ 01. NC PROGRAM OBRÁBĚCÍCH 
STROJŮ 
 
Zopakujte z webu cncskola.cz: viz. PŘEDMĚT TECHNOLOGIE/TEC-S2S/ 02. SOUŘADNÉ SYSTÉMY 
OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
 
 
(v případě zapomenutých přihlašovacích údajů kontaktujte vyučujícího emailem otakar.raulim@skoda-auto.cz) 
 
 
Skupina č. 6 
 
Soustružení tvarových ploch ,dokončovací práce na soustruhu 
 
Skupina. č.4 
 
Prostudujte a proveďte stručný zápis do sešitu…z učebnice „ŘÍZENÍ A REGULACE“, str. 274 až 276, kapitola – 
Pružné výrobní systémy. 
 
NOVÉ: 
 
Skupina 6: 
Prostudujte text níže, a do sešitu na nový list s nadpisem CNC provedte stručný zápis. 

mailto:otakar.raulim@skoda-auto.cz
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


