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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
S3.L CJL 
1. Udělejte si do sešitu zápis o prvním představiteli levicové prózy I.Olbrachtovi, zdroje : zde a zde 
Díla si uspořádejte do těchto skupin podle charakteru : levicová /sociální/ próza, psychologická próza, díla z 
Podkarpatské Rusi, pro děti a mládež 
2. Vypracujte úkoly z tohoto textu : 
http://www.frengp.cz/source/projekty/sablona-vystupy/cesky_jazyk/sada1/vy_32_inovace_Cesjazyk_21.pdf 
 
13.týden: 
Přihlaste se do třídy v aplikaci Edmodo, kód třídy je w99pp5 
Vypracujte test z mluvnice, chyby rozeberu v komentáři  
Udělejte si cvičení na čárky, správná verze bude následovat 
Zpracuje si dva výklady z literatury 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht
https://www.spisovatele.cz/ivan-olbracht#cv
http://www.frengp.cz/source/projekty/sablona-vystupy/cesky_jazyk/sada1/vy_32_inovace_Cesjazyk_21.pdf
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CIZÍ JAZYK 1 
Anj – skupina K. Pojarové 
Kontakt: katerina.pojarova@skoda-auto.cz 
 
UČEBNICE MATURITA SOLUTIONS INTERMEDIATE: 
LEKCE 3 B (strana 25): 

- Defining relative clauses – vztažné věty 
- GRAMMAR BUILDER – strana 112 – vysvětlení 

 
UČEBNICE MATURITA SOLUTIONS INTERMEDIATE – WORKBOOK: 
LEKCE 3 A  (strana 22) 

- Slovní zásoba – THE WORLD OF WORK 
- Poslech – cvičení 3, 4 – strana 22 
- Slovní zásoba – strana 113 – 114 
- Gramatika – strana 108: 
- Určující vztažné věty; neurčující vztažné věty - vysvětlení 

Procvičení – DEFINING RELATIVE CLAUSES (vztažné věty): 
www.helpforenglish.cz 
prostudovat níže uvedenou slovní zásobu 
ROZŠIŘUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA: 
WORKING WITH YOUR HANDS: 

- Builder: builds or repairs homes 
- Carpenter: makes things using wood 
- Plumber: installs and repairs water pipes, etc. 
- Mechanic: repairs cars 

PROFESSIONS: 
- Architect: designs buildings 
- Lawyer: represents people with legal problems 
- Engineer: plans the building of roads, bridges, machines, etc. 
- University lecturer: teaches, gives lectures 

THE MEDICAL PROFESSION: 
- General practitioners: doctors who do not work in a hospital 
- Dentists: people who look after our teeth 
- Vets: animal doctors 
- Nurses: look after people in hospitals 
- Surgeons: operate on people 

THE ARMED FORCES: 
Soldiers, sailors, pilots, police officers, firemen/firefighters 
 
17.3.2020 
V učebnici Maturita Solutions Intermediate: 
 
Přečtěte si text (strana 32) 
Vypracujte cvičení 1, 2, 3 
 
Odpovězte, prosím, na tyto otázky. 
Zašlete na můj email katerina.pojarova@skoda-auto.cz 
Termín: 27.3.2020, děkuji. K. 
 
Food and drink 
Is your diet healthy? Why do you think so? 
Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 
When did you last shop for food? Tell me about it? 
Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 
Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 
In your opinion, what should a school canteen be like? 
 

mailto:katerina.pojarova@skoda-auto.cz
http://www.helpforenglish.cz/
mailto:katerina.pojarova@skoda-auto.cz
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Hobbies and free time activities 
Do you often go to the cinema? Why / why not? 
Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 
Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 
When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 
Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 
What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 
Everyday life 
Can you tell me something about your typical school day? 
What did you do last Saturday night? Tell me about it. 
Can you imagine your life without your friends / school mates? Why? / Why not? 
What would you change about your weekends? Why? 
In your opinion, do teenagers like spending time with their parents? Why? / Why not? 
Should teenagers have part-time / weekend jobs? Why? / Why not? 
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CIZÍ JAZYK 2 

Skupina A. Brádlové:  
Veškeré informace včetně příloh jsou dostupné na portále EDMODO (všichni žáci mají přístup) 
1. Essay - A STORY - na základě předchozí přípravy a aktivit napište váš příběh. Rozsah 150-180 slov.  
2. Vypracovat prezentaci - ot.č. 6 - THE COMMONWEALTH OF NATIONS - (min.3 slidy, na 3-5min.) Odevzdat 
do 26.3.  
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. Dále pracujte na prezentaci The Commonwealth  
2. Vypracovat prezentaci na téma VOLKSWAGEN CONCERN (ot.č. 5 z maturitních otázek, opět 3-5min, min. 3 
slidy)  
3. Zopakujte si minulé časy (Past simple, continuous a perfect) a následně vyplňte ONLINE TEST - ZADÁNÍ NA 
EDMODU.  
4. V průběhu času přidám na Edmodo MATURITNÍ TESTY a budete si vyplňovat online.  
 
 
 

 
 
 
S3.L – německý jazyk (skupina Martina Suchá) 
Zadání samostatné práce:   lekce 14  Gesundheit 
Slovíčka: 14 A,B, 
Gramatika:  str. 50/I. zvratná slovesa – nastudovat si problematiku 
Procvičení: 51/I., 183/5,6,7,8 
Domácí úkol:  esej na téma: Mein Vorbild  - odesílejte prosím na můj školní mail: martina.sucha2@skoda-
auto.cz  
dobrovolný domácí úkol:  Mein Lieblingsrezept 

mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:andrea.bradlova@skoda-auto.cz
mailto:martina.sucha2@skoda-auto.cz
mailto:martina.sucha2@skoda-auto.cz
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13. KT 
 
S3.L – německý jazyk (skupina Martina Suchá) 
Zadání samostatné práce:   lekce 14  Gesundheit 

Slovíčka: 14 A,B, C   
Gramatika:  str. 50/I. zvratná slovesa 
Procvičení: procvičení slovní zásoby - cv.  43/5,6,7 - překlad a porozumění textu,  
45/9 A překlad a porozumění textu, 47/13 A – práce s textem, doplnění informací do tabulek 

 Domácí úkol:  výsledky poslat na školní mail: martina.sucha2@skoda-auto.cz do 27.3. 2020

 
 

mailto:martina.sucha2@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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DĚJEPIS 
V 3. 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: 

Téma: Objem a povrch těles- vybrat úlohy na objem a povrch hranolů 

Propočítat a zapsat do školního sešitu, úlohy zadané na Techambitionu budou aktualizovány 

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

1.) Je dán pravidelný čtyřboký hranol s rozměry a = 5,5 cm, vh = 21 cm. Vypočítejte a doplňte následující 

údaje. 

 

 
 
 
 

a) Obsah podstavy 

 
Sp =  
 
 
 
 

b) Obsah pláště 

 
Spl = 
 
 
 
 
 

c) Povrch hranolu 

 
S =  
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d) Objem hranolu 

 
V = 

 
2.) Kolik krychlí o hraně 0,5 dm se vejde do kvádru s rozměry 50 cm, 3 dm, 20 cm? 

 
 
 
 
 
 
 

3.) Pokud se délka hrany krychle zvětší o 50 %, jak se zvětší objem této krychle? (lze počítat obecně nebo si 

rozměr a u krychle zvolit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.) Padesát malých mosazných krychliček s délkou hrany 2 cm bylo přetaveno a z této hmoty byla vyrobena 

jedna velká krychle. Jaký je její povrch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.) V bazénu tvaru kvádru je 22 500 dm3 vody. Určete rozměry dna, je-li hloubka vody 1,5 m a jeden rozměr 

dna o 2 m menší než druhý. 
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FYZIKA 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
V 3. 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 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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EKONOMIKA 
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Je základem každého státu, je to složitý celek, ve kterém se uskutečňuje velké množství různorodých ekonomických 
činností, aby bylo možné zkoumat jednotlivé vztahy a ovlivňovat je, vytváříme strukturu národního hospodářství. 
Sektory: 
- Primární – zahrnuje prvovýrobu, řadíme sem těžbu, lesnictví, zemědělství, rybolov 
- Sekundární – je nositelem technického rozvoje, zahrnuje zpracovatelský průmysl, výrobu, 
rozvod energie, stavebnictví, nákladní doprava 
- Terciární – obchod, služby 
- Kvartální – věda, výzkum 
V České republice: 
- Největší podíl v HDP má sekundární sektor 
- Nejvíce se rozvíjí terciární sektor - rychlá návratnost investic 
- Kvartální sektor - stanovuje nedostatek financí 
- Primární sektor – útlum 
STÁTNÍ ROZPOČET 
Každý stát má své příjmy a výdaje, což se promítá ve státním rozpočtu. Sestavuje ho min. financí a schvaluje vláda. 
 P > V = přebytek 
 P < V = schodek  
 P = V = vyrovnaný 
Příjmy - -pojistné na sociální zabezpečení, -daně: z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní 
-poplatky soudní, úřední, clo 
Výdaje - -sociální účely, -zdravotnictví, školství, kultura, armáda 
-dotace do ekonomiky 
-státní správa (soudy, státní úřady, policie) 
Inflace, nezaměstnanost a Úřad práce 
Inflace 
zvyšování cen 
Měří se indexem růstu spotřebitelských cen. Je vytvořen tzv. spotřebitelský koš výrobků a služeb, které se nejvíce 
podílejí na spotřebě. Do 10% je inflace zvládnutelná. 
rozlišují se tři základní formy inflace: 
mírná inflace (do 10%) - inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů 
pádivá inflace - znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných cenových 
systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních variantách 
hyperinflace (1000 % ročně) - je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně 
- rozvrací ekonomiku a vede ke ztrátě důvěry v národní měnu 
-podle příčin rozlišujeme: 
inflaci taženou poptávkou - růst cen v důsledku toho, že se poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto 
poptávku uspokojit 
inflaci taženou náklady - růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů 
-Nezaměstnanost 
Měří se % nezaměstnaných z počtu práce schopného obyvatelstva. V současné době se pohybuje kolem 8 %. EU 
považuje za solidní hranici 5%. Liší se podle regionů, nejnižší v Praze, nejvyšší Most, Karviná, severní Morava. 
Podpora v nezaměstnanosti – 5 měsíců do 50ti let, 8 měsíců do 55ti let, 11 měsíců nad 55 let 
Absolventi nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát za ně hradí pouze SP a ZP. 
Pokud dá výpověď zaměstnanec nebo ukončí pracovní poměr dohodou, podpora se snižuje.  
Přihlásit se musíme do 8 dnů od ukončení smlouvy, pokud jsme v evidenci, platí nám stát SP a ZP, musíme aktivně  
hledat práci. 
 
Úřad práce 
Vhodné zaměstnání si občan může hledat s pomocí příslušného územního úřadu práce. Úřady práce jsou orgány 
státní správy, řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Působí v okresních městech, někdy mají svou 
pobočku i v dalších větších městech. Ředitel každého úřadu práce je přímo odpovědný MPSV ČR. 
-Činností úřadů práce je: 
- poskytování informací občanům o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace 
- poskytování informací zaměstnavatelům o volných zdrojích pracovních sil 
- vedení evidence volných pracovních míst 
- vedení evidence uchazečů o zaměstnání 
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- poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání před nástupem do zaměstnání 
- poradenství pro občany a zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, rekvalifikace 
- podněcování tvorby volných pracovních míst a podněcování k vytváření společensky účelných pracovních míst a 
veřejně prospěšných prací. 
 
1) Zjisti pomocí internetu údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR a u jednotlivých věkových kategorií. 
2) Porovnej míru nezaměstnanosti v EU a ve světě (nejméně u 8 států) 
3) Zpracuj do tabulek. 
4) Nezapomeňte, že součástí hodnocení 2. pololetí je sešit, připravte si ho pro hodnocení 
 
 
. 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
 
Vypracujte referát na téma: 
 

Jak současná situace ovlivňuje chod Národního hospodářství. 
 
Použijte zdroje ze sdělovacích prostředků, internetu, statistik apod. 
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HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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PRÁVO 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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LOGISTIKA 
 
Do sešitu si přepište (popřípadě vytiskněte a nalepte) oceňování zásob při vyskladňování metodou FIFO a LIFO. 
Zároveň vám přikládám příklad pro účtování zásob při vyskladnění metodou FIFO. Prosím, příklad vyřešte. Pod 
zadáním nejdete i řešení.  
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
Do sešitu si přepište (popřípadě vytiskněte a nalepte) oceňování zásob při vyskladňování metodou váženého 
aritmetického průměru (VAP) a metodou pevných cen. Zároveň vám přikládám příklad pro účtování zásob při 
vyskladnění metodou VAP. Prosím, příklad vyřešte. Pod zadáním nejdete i řešení (v případě, že byste příklad 
nepochopily, podívejte se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=pWhEHe91NL8). 

https://www.youtube.com/watch?v=pWhEHe91NL8
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SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ KOMUNIKACE 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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LOGISTICKÁ CVIČENÍ 
V 3. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


