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Písemné prameny
pomáhají analyzovat,
srovnávat a objasĖovat
názory i þiny lidí dané
doby.
Po zodpovČzení otázek
k opakování se budete
snadnČji orientovat
v konkrétním tématu
a uvČdomíte si širší
souvislosti s ním
spojené.
Didaktické úkoly mají
studenty motivovat
k dĤslednČjší práci
s ilustraþním a pramenným
materiálem.

Pro dvouletou výuku – oba díly
Pro jednoletou výuku – jen druhý díl

Uþebnice dČjepisu pro stĜední odborné školy jsou
zpracovány podle nejnovČjších trendĤ, které se ve
výuce dČjepisu prosazují a odpovídají RVP SOV.
AutoĜi (Z. Beneš, V. Nálevka) látku nezpracovali pouze chronologicky a pĜehledovČ, ale výklad
více strukturovali. Látka je þlenČna do kapitol sdružených do vČtších celkĤ, jež mají popsat
základní rysy rozhodujících bodĤ dČjinného vývoje. Hlavní pozornost je tak soustĜedČna nikoli na
výþet dČjĤ, ale na jejich urþité zobecnČní. Stavebními kameny výkladu jsou proto základní dČjinné
trendy, procesy, jevy. VČtší dĤraz je kladen na obrazový materiál, tedy na vizuální prezentaci dČjin.
Oba díly mají schvalovací doložku MŠMT.
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Pokud chcete porozumČt
historii, musíte znát fakta.
NejdĤležitČjší letopoþty,
události a osobnosti
z každé kapitoly jsou
uvedeny zde.
„Nepovinná“ domácí
úloha se mĤže stát
podnČtem k hlubšímu
zájmu o váš region,
v nČmž žijete a propojit
si jeho historii s dČjinami
národními þi obecnými.
Pro vážné zájemce
o historii je do
jednotlivých kapitol
zaĜazena nabídka
tematické literatury.
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1. díl

2. díl

Pro 1. roþník dvouleté výuky

Pro 2. roþník dvouleté výuky
1. kapitola ve zkratce, ale srozumitelnČ
shrnuje uþivo 1. dílu. 2. díl je proto
kompletní a dostaþující uþebnicí vhodnou
pro jednoletou výuku dČjepisu.
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M. Bezchlebová: Dčjepis a výchova k obÿanství v kurikulární reformč
Autorka se ve své pĜíruþce zabývá zámČry a podstatou kurikulární reformy i jejími speciﬁky v odborném školství. Uvádí zde i Ĝadu
praktických pĜíkladĤ pro výuku na stĜedních odborných školách.
D. Hudecová, D. Labischová: Nebojme se výuky moderních dčjin
V pĜíruþce jsou uvedeny dĤvody, proþ je tĜeba vČnovat zvýšenou pozornost právČ výuce moderních dČjin. Vymezuje jejich speciﬁcké
rysy a nabízí inspirativní metody a pĜístupy k prezentaci historické látky vþetnČ fotograﬁí a ilustrací.
D. Hudecová: Jak modernizovat výuku dčjepisu
PĜíruþka se vČnuje výchovnČ vzdČlávacím strategiím ve výuce dČjepisu a vymezení tohoto pojmu a jeho vztahu ke klíþovým
kompetencím. Je zde pĜehled souþasných strategických trendĤ i pĜíklady metodických pĜístupĤ ve výuce dČjepisu.
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ODBORNÉ PŘEDMĚTY
Obsah
PĜehled veliþin a jejich jednotek
Úvod
1. Úvod do nauky o pružnosti a pevnosti, tah a tlak
2. Smyk
3. Krut
4. Kvadratické momenty prĤĜezu, posouvající síla a ohybový
moment pĜi namáhání ohybem
5. Normálové napČtí pĜi ohybu, deformace ohybem
6. Ohýbané nosníky staticky neurþité
7. Složená namáhání, teorie pevnosti
8. VzpČrná pevnost
9. Cyklické namáhání, únava kovĤ, tvarová pevnost
ýesko-anglicko-nČmecký slovník
Literatura

250-705

Tato sbírka Ĝešených úloh je urþena zejména studentĤm 2. roþníkĤ SPŠS.
Jejím cílem je usnadnit orientaci v dosti rozsáhlé látce nauky o pružnosti
a pevnosti, kontrolními otázkami provČĜit pochopení prostudovaných kapitol
a na propoþtených pĜíkladech ukázat praktické použití odvozených vztahĤ.
PĜíklady jsou voleny postupnČ podle složitosti.
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Náhradní plnČní vám na požádání zajistíme i v letošním roce!
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