Vážení studenti,

7.11.2020

Jedeme v duchu 21. století, i když já jsem v podstatě produktem století dvacátého.
Ale, kdo chce přežít, ten musí bojovat. Já se snažím a teď je řada na Vás. Jelikož situace nám
neumožňuje výklad z očí do očí, jedeme písemně, což představuje zapojit oči a trochu hlavu.
Dovolil jsem si využít vašich emailových adres, na které vám budu zasílat pokyny (úkoly) no
a na oplátku mi pošlete odpovědi na přiložené otázky, které budou v dalších přílohách
zaslaného mailu.
Jedu ze své adresy, aby naše korespondence byla přímá. Dotazy jsou možné, buď na mail:
ladislav.kapl@iex.cz nebo na telefon 728 827 821. Pro většinu nic nového.
Odpovědi budu vyžadovat v požadovaných termínech.
Vím, že máte jiné starosti, ale teď se musíte pochlapit, míním i dámy. Kdo chce, najde řešení,
kdo nechce, najde výmluvu.
Možná vám tato forma bude lepší průpravou na závěrečné testy a potom k maturitě.
Sice mi trochu chybíte, byla občas i sranda, ale berte to tak, že situace je taková, jaká je a vy
chcete maturitu. Spoléhejte na sebe, štěstí přeje připraveným.
LK
Dodatečně se omlouvám těm, kteří mají převrácené stránky v některých skriptech, zjistil jsem
to až nyní, ale aspoň si konečně zalistujete ve skriptech. Pozor, aby se z nich nestal ventilátor.

Tak rekapitulace:
V předmětu Manipulace s materiálem jsme probrali kapitoly tematického plánu (TP) 1. a 2.
Paletizace.
Prostudovat: kapitola 3. Kontejnerizace Skripta: Doprava a přeprava II.str.12 – 29,
včetně Kombinovaná doprava , tamtéž str.36 – 43.

V předmětu: Silniční doprava a logistika jsme probrali kapitoly TP 1., 2., 4., 5. – úvod .
Prostudovat: celou leteckou dopravu str. 36 – 42. Zopakovat probranou látku, mimo
kapitoly 3. skripta Doprava a přeprava I.

V příloze jsou dva testy. Doplňte odpovědi přímo do testu, pod příslušnou otázku. Konkrétně,
Pokud možno celou větou a vlastním způsobem. Cílem je podstata otázky.
Termín vrácení 20. 11.2020

