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6. Musí si herci pomáhat?

a) ano, divadlo je kolektivní práce

b) ne, ať si každý pomůže, jak chce, ostatní ho nezajímají

7. Musí si herec trénovat svoji paměť a proč?

a) nemusí, vůbec nevadí, když na jevišti na něco zapomene

b) musí, aby si pamatoval text

8. Musí se herec vzdělávat?

a) nemusí, i hloupý herec může hrát dobře divadlo

b) ano, je dobré vědět o své profesi co nejvíc

9. Co by měl herec umět? (podtrhni to, co si myslíš, že je správně).

 zpívat, pracovat s počítačem, hrát na hudební nástroj, dobře mluvit, 
řídit auto, vařit, tančit

10. Co diváci dělají, když skončí představení?

a) vstanou ze židliček a jdou domů

b) zatleskají hercům, vstanou ze židliček a jdou domů

c) zatleskají hercům, vstanou ze židliček, jdou domů a po cestě si povídají 
o tom, co zažili v divadle

11. Jaké další profese se mohou v loutkovém divadle uplatnit? (pod-
trhni)

automechanik, řezbář, uklízečka, masér, výtvarník, osvětlovač, údržbář, 
ekonomka, švadlena, historik, kuchař, režisér, zvukař, řidič, jevištní technik

Povolání: HEREC(ČKA)

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Co to je divadlo?

a) budova, kde se hraje divadelní představení

b) pomůcka pro herce

c) druh umění

2. Co to je loutka?

a) hračka

b) člověk, který se nechává ovládat druhými

c) symbol, který představuje dramatickou postavu a je ovládaný loutko-
hercem

3. Co dělá herec?

a) hraje divadlo

b) kritizuje divadlo

c) vymýšlí divadelní představení

d) píše divadelní hry

4. Co to je fantazie?

a) cizokrajná země

b) duševní choroba

c) obrazotvornost, vytváření představ

5. K čemu potřebuje herec fantazii?

a) aby chodil včas do práce

b) aby si dokázal představit situaci a postavu, kterou hraje

c) aby mohl vymýšlet různé legrácky

Povolání: HEREC(ČKA)
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Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to moderátor?

a) osoba, která provádí nějaký kulturní program 

b) osoba, která modeluje postavičky z plastelíny

c) osoba, která zajišťuje ozvučení a osvětlení

2. Kde všude se může moderátor uplatnit?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

3. Jaký by měl moderátor být? (nevhodné vyškrtni)

sympatický – ušmudlaný – komunikativní – neupravený – charizmatický 
– vtipný – stydlivý – tichý – kreativní – pohotový – nepřizpůsobivý – 
vulgární – srozumitelně mluvící – vztahovačný – agresivní – nápaditý – 
spisovný

4. Co znamená, když umí moderátor improvizovat?

a) umí zpívat

b) umí mluvit či jednat bez přípravy

c) umí mluvit cizím jazykem

5. Řídí se moderátor scénářem?

a) ano

b) ne

c) ano, ale musí se přizpůsobovat konkrétní situaci

Povolání: MODERÁTOR

12. Co se mi v divadle nejvíc líbilo?

___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: HEREC(ČKA)
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Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: MODERÁTOR

6. Mohou moderovat zároveň dva či více moderátorů? 

a) ano

b) ne

7. Musí jít moderátor před vysíláním do maskérny nebo stačí 
„domácí“ úprava?

a) ano, musí jít do maskérny

b) ne, nemusí jít do maskérny

c) jak kdy

8. Musí umět moderátor pracovat na PC?

a) ano

b) ne

9. Musí umět moderátor ovládat cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

10. Jakou školu musí mít moderátor vystudovanou?

a) základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

Povolání: MODERÁTOR
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8. Musí umět výrobce loutek pracovat na PC?

a) ano

b) ne

9. Musí umět výrobce loutek ovládat cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

10. Jakou musí mít výrobce loutek vystudovanou školu?

a) základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: VÝROBCE LOUTEK

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Co je to loutka?

a) hračka

b) člověk, který se nechá ovládat druhými

c) symbol, který představuje dramatickou postavu a je ovládaný loutko-
hercem

2. Z jakého materiálu se loutka vyrábí?

___________________________________________________________

3. Co je to marioneta? 

a) pomůcka při výrobě loutky

b) loutka zavěšená na drátu, často s niťovým vedením 

c) divadelní loutková hra 

4. Napiš 5 pomůcek, které výrobce loutek při své práci používá:

___________________________________________________________

5. Co je to maňásek?

a) jiný název pro povolání výrobce loutek

b) rukavice, kterou používá výrobce loutek při své práci

c) látková loutka, která se navléká na ruku a vodí zespodu

6. Musí mít výrobce loutek fantazii?

 a) ano

b) ne

7. Jak dlouho trvá vyrobit dřevěnou loutku obvyklé velikosti?

___________________________________________________________

Povolání: VÝROBCE LOUTEK
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10. Z jakých materiálů je možné vyrábět desky knihy?

___________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: KNIHAŘ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Najdi název a místo jedné školy pro knihaře v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá knihař. 

___________________________________________________________

3. Co je to vazba?

___________________________________________________________

4. Jaký je rozdíl mezi brožovanou a vázanou vazbou?

___________________________________________________________

5. Napiš alespoň 10 názvů typů písma, která se používají při vazbě 
knih.

___________________________________________________________

6. Jaký je rozdíl mezi knihařem a knihovníkem?

___________________________________________________________

7. Co je to pasparta?     

___________________________________________________________

8. Co je to polygra� e?

___________________________________________________________

9. Jaké nástroje používá knihař při své práci?

___________________________________________________________

Povolání: KNIHAŘ
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8. Co je to hudební turné?

a) peníze vydělané za vystoupení hudebníka či hudebníků

b) autogramiáda

c) série koncertů s opakujícím se programem na různých místech

9. Co je to platinová deska?

a) ocenění, které vydává hudební vydavatelství svému interpretovi za 
úspěšný prodej jejich děl

b) první vydané album zpěváka či kapely

c) videoklip

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: MUZIKANT

Datum:                                                                  Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to muzikant?

a) hudebník (zpěvák, skladatel, hráč na hudební nástroj apod.)

b) opravář harmonik

c) posluchač rádia

2. Co je to kapela?

a) hudební dechový nástroj

b) skupina dvou či více lidí, hrajících na hudební nástroj nebo zpívajících

c) název akordu

3. Co je to folk?

a) kostým

b) tempo rytmu

c) lidová etnická hudba

4. Musí umět muzikant cizí jazyk?

a) ano

b) ne

c) není to nutné, ale je dobré cizí jazyk ovládat

5. Musí muzikant často cestovat?

a) ano b) ne 

6. Musí muzikant často trénovat a připravovat se na vystoupení?

a) ano b) ne 

7. Co je to tzv. generálka?

a) úklid na jevišti po vystoupení hudebníka 

b) poslední zkouška před vystoupením

c) vizážistka

Povolání: MUZIKANT
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B) měsíce

C) roky

8. Kde se berou staré fotogra� e?

A) jsou udělané na počítači 

B) nejsou pravé, nikdo to nepozná

C) jsou půjčené od pamětníků

9. Co přesně dělá historik jeden konkrétní den v práci?

___________________________________________________________

10. Proč jste si vybral povolání historika?

___________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: HISTORIK

Datum:                                                               

Jméno:                                                                   Třída:

1. Co dělá historik?

A) vymýšlí si příběhy

B) cestuje po světě

C) hledá informace o minulosti 

2. Minulost můžeme jiným slovem nazvat?

A) dějství

B) dějiny

C) dekorace

3. Potřebujeme znát svou minulost?

A) NE

B) ANO

C) mě se to netýká

4. Jak se ověřuje pravdivost informací?

A) vzpomínkami pamětníků

B) hledáním v kronikách

C) shromažďováním důkazů 

5. Potřebuje historik znalost angličtiny?

A) NE

B) jenom na dovolené

C) ANO

6. Potřebuje historik počítač?

A) jenom na hry

B) ANO

C) NE

7. Jak dlouho trvá připravit kroniku města?

A) dny

Povolání: HISTORIK
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b) smaže se a vhodně se spojí s předchozí částí � lmu /reportáže

c) hlavní myšlenka nebo nejdůležitější informace se na závěr zopakují 
ještě jednou 

7. Může vykonávat tuto profesi i žena? 

a) ano 

b) jen výjimečně 

c) ne 

8. Co je to „reportáž“?

a) publicistický styl informující o místech a událostech na základě vlast-
ního poznání

b) rýmovaná báseň

c) rozsáhlejší historický dokument

9. Co je to „interview“?

a) natáčecí štáb                         

b) forma dialogu týkající se většinou nějaké známé osoby, skládá se z 
otázek novináře či reportéra a odpovědí tázané osoby                          

c) skrytá kamera

10. Jaký by měl být reportér či novinář, aby byl úspěšný? (nevhodné 
vyškrtni)

neúnavný – inteligentní – líný – spolehlivý – slušný – poctivý – odhod-
laný – nepřesný – zvídavý – lhostejný k aktualitám – schopný vyhledávat 
a hodnotit souvislosti – ostýchavý – schopný umět si vytvořit síť zdrojů 
– urážlivý – schopný poznat důležitou informaci – nerozhodný – lehce 
porazitelný – nepřipravený – učenlivý

Povolání: PRACOVNÍK REGIONÁLNÍ TELEVIZE

Jméno:                                               

Datum:                                                    Třída:

1. Co dělá pracovník regionální televize?

a) moderuje různé pořady a televizní soutěže

b) sleduje aktuální dění a natáčí různé reportáže s cílem publikovat je do 
médií

c) zajišťuje hudbu na tanečních zábavách v regionu

2. Jaké vzdělání potřebuje pracovník regionální televize ke své pro-
fesi?

a) základní

b) střední

c) vysokoškolské

3. Potřebuje pracovník regionální televize ke své práci počítač?

a) ano                

b) ne                

4. Kdo je to „režisér“?

a) osoba, která má za úkol vhodně ozvučovat jednotlivé pasáže � lmu

b) osoba obsazená do hlavní role

c) osoba, která vede natáčecí proces

5. Co je to „scénář“?

a) sepsané pořadí herců, jak mají jednotlivě vstupovat na scénu

b) cenový rozpočet samotného natáčení

c) předem připravený text, který se učí herci nazpaměť 

6. Co znamená, když se určitá část � lmu / reportáže „vystřihne“?

a) nůžkami se upraví do vhodné podoby

Povolání: PRACOVNÍK REGIONÁLNÍ TELEVIZE
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Datum:                                               

Jméno:                                                    Třída:

1. S kým se ve školce setkáváme častěji? S učitelem nebo učitelkou? 
Proč?

__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Co je hlavní náplní práce učitelky ve školce?

a) hlídání dětí b) hraní si s dětmi c) komunikace s rodiči

3. Když chci pracovat v mateřské školce, jaké musím mít vzdělání?

a) vůbec na tom nezáleží, hlavně, že mám rád(a) děti

b) jakoukoliv vysokou školu

c) pedagogickou školu

4. Jsou všechny děti ve školce pohromadě?

a) záleží na počtu dětí, když jich je hodně, mohu je rozdělit do několika 
oddělení

b) záleží na přání rodičů

c) děti jsou vždy pohromadě, lépe se pak hlídají

5. Co s dětmi ve školce dělá paní učitelka? (Zakroužkuj správné 
možnosti.)

a) zpívá

b) tancuje

Povolání: UČITEL(KA) v MŠ

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRACOVNÍK REGIONÁLNÍ TELEVIZE
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Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: UČITEL(KA) v MŠ

c) maluje

d) staví z kostek

e) hraje si se stavebnicí

f ) pomáhá jim

g) učí je se o sebe postarat

h) ukazuje jim, jak se správně chovat

i) je jejich kamarádkou

6.Musí se paní učitelka vzdělávat a zdokonalovat ve svém oboru?

a) ano, je mnoho novinek a poznatků, jak s dětmi pracovat

b) ne, není to tak důležité

c) jestliže vystudovala školu pro učitelky v MŠ, nemusí se již dále vzdělávat

7. Co se ti nejvíce líbilo ve školce, když jsi byl malý? A co se ti zde líbí 
teď?

__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Jak staré děti mohou školku navštěvovat?

a) děti od dvou  do šesti let 

b) děti od tří do sedmi let

c) děti od___ do___ let

9. Proč děti ve školce po obědě odpočívají?

___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Povolání: UČITEL(KA) v MŠ
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7. Je tato profese vhodná i pro muže?

a) ano

b) ne

8. Může vykonávat tuto profesi člověk, který nerad pracuje s lidmi?

 

a) ano

b) ne

9. Může být vedoucím klubu matek osoba, která sama není rodičem?

a) ano

b) ne

 

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRACOVNÍK/CE KLUBU MATEK

Datum:                                                                  Třída:

Jméno:                                                                   

1. Co je náplní práce tohoto zaměstnání?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

2. Co je to klub matek?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. Jakou školu musím vystudovat, abych mohl vykonávat tuto pro-
fesi?

a) základní

b) střední

c) vysokou

4. Musí umět pracovnice klubu matek cizí jazyk?

a) ano

b) ne

c) není to nutné, ale je dobré cizí jazyk ovládat

5. Je potřeba k této profesi znalost a ovládání PC?

a) ano

b) ne

6. Musí se pracovník/ce klubu soustavně vzdělávat?

a) ne stačí vystudovat školu

b) ano, je dobré vědět o své profesi co nejvíce 

Povolání: PRACOVNÍK/CE KLUBU MATEK
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8. Musí umět lékař pracovat na PC?

a) ano

b) ne

9. Musí umět lékař ovládat cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

10. Jakou musí mít lékař vystudovanou školu?

a) základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: LÉKAŘ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Koho nebo co léčí praktický lékař?

a) léčí pouze děti

b) léčí pouze dlouhodobě nemocné

c) léčí akutní a chronická onemocnění 

2. Napiš 5 činností, které lékař provádí.

___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Jaký titul vlastní lékař?

a) PhDr.

b) Ing.

c) MuDr.  

4. Napiš 5 pomůcek, které lékař při své práci používá.

___________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Co je to diagnóza?

a) lékařská pomůcka

b) rozpoznání, zjištění, přesné určení choroby vyšetřením nemocného

c) úraz páteře

6. Musí se lékař celoživotně vzdělávat i po ukončení školy? 

a) ano

b) ne

7. Pracuje lékař jen v nemocnici? 

a) ano

b) ne, pracuje i v jiném prostředí (soukromé ordinace, válečné stany, 
sanitka apod.)

Povolání: LÉKAŘ
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7. Co v lékárně můžeme koupit? Zakroužkuj všechny správné 
možnosti.

a) paralen     b) teploměr     c) šampón     d) panthenol     e) smecta

8. Co by ti doporučil lékárník proti kašli?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

9. K čemu slouží recepty?

a) aby lékárník věděl, co nám má vydat

b) abychom věděli, jak máme uvařit nějaký pokrm

c) abychom věděli, jak postupovat při opravě auta, výroby nějakého 
předmětu apod.

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: LÉKÁRNÍK, LÉKÁRNICE

Datum:                                               

Jméno:                                                    Třída:

1. Jakou školu musím vystudovat, abych mohl(a) pracovat v lékárně?

a) nezáleží na tom 

b) vysokou školu s potřebným zaměřením 

c) školu pro doktory

2. Co se v lékárně prodává?

a) pouze léky 

b) zdravotnické pomůcky 

c) léky, zdravotnické pomůcky, čaje, potřeby pro kojence apod.

3. Potřebuje lékárník ve své práci váhu?

a) ano, musí zvážit pacienta, aby věděl, jak silné léky mu může dát

b) ne, svou váhu přece zná

c) ano, k vážení různých látek

4. Co je to farmacie?

a) zákeřná kožní choroba

b) lepidlo určené pro opravu zdravotnické obuvi

c) věda zabývající se účinkem léčiv

d) sirup proti kašli

5. Můžu si v lékárně koupit vše, co chci?

a) ano, ale musím se chovat slušně a nesmím vypadat podezřele

b) ne, něco mi určitě neprodají

c) záleží na druhu lékárny

6.Používá lékárník při své práci počítač?

a) ne, obejde se bez něho

b) ano, zaznamenává do něj údaje o lécích, prodeji apod.

c) ano, hledá v něm návody na výrobu nových léků

Povolání: LÉKÁRNÍK, LÉKÁRNICE
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7. Jak se liší náplň práce dentální hygienistky od zubního lékaře?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Jakou školu musí k tomuto povolání vystudovat?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Může toto povolání dělat i muž?

A) ano

B) ne

C) jenom muž bez zubních kazů

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

Datum:                                                                  

Jméno:                                                                   Třída:

1. Kdo je to dentální hygienistka?

A) člověk, který se stará o hygienu psů

B) člověk, který se stará o naše zuby

C) člověk, který se stará o nehty

2. Co je to mezizubní kartáček?

A) kartáček na čištění mezizubních prostorů

B) klasický kartáček na zuby

C) kartáček na masírování dásní 

3. Co to je zubní kámen?

A) velmi tvrdý kámen v krajině

B) kámen, který se tvoří v okolí zubů při špatné hygieně

C) náhražka vypadlého zubu

4. Může nám dentální hygienistka vyvrtat zubní kaz?

A) ANO

B) NE

C) pouze, když má dobrou náladu

5. Potřebuje dentální hygienistka ke své profesy znalost cizího ja-
zyka?

A) NE

B) není to nutné, ale je dobré umět cizí jazyk

C) ANO

6. Potřebuje ke své práci počítač?

A) jenom na hry

B) ANO

C) NE

Povolání: DENTÁLNÍ HYGIENISTKA
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8. Může jako masér pracovat člověk, který je nevidomý?

a) ano  b) ne   c) ano, když bude mít pomocníka

9. Co je nejtěžší na práci masérky?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: MASÉR(KA)

Datum:                                                                  

Jméno:                                                                   Třída:

1. Co dělá masérka?

a) provádí neléčebné masáže

b) provádí sportovní masáže

c) vyrábí masky

2. Využívá masérka různé přístroje? 

a) ano           b) pouze, když si to přeje zákazník          c) ne

3. Co je to akupresura?

a) masáž nohou

b) speciální masáž celého těla

c) tlakové masáže přesně ohraničených míst na povrchu těla

4. Jaké vzdělání musí mít masérka? 

a) vysokou školu     b) střední školu   c) stačí kurs pro maséry/masérky 

5. Co je úkolem masérky?

a) ošetřovat osoby, které mají potíže se svaly

b) snažit se předcházet správnou masáží bolestem zad, svalů apod.

c) vyhovět zákazníkovi

6. V jakém prostředí pracuje masérka?

a) v masážních salónech   b) v nemocnici       c) doma

7. Co je to solárium a k čemu slouží?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Povolání: MASÉR(KA)
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7. Co je v tomto povolání nejtěžší?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Co je to spropitné?

A) peníze, které utratím za nápoje

B) peníze, které zaplatím při odchodu z restaurace

C) odměna pro číšníka

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ČIŠNÍK

Datum:                                                                  

Jméno:                                                                   Třída:

1. Co dělá číšník?

A) čistí číše

B) obsluhuje hosty

C) češe

2. Co je to gastronomie?

A) nauka o vztahu kultury a potravy

B) jídelní lístek

C) prostřený stůl s jídlem 

3. Musí umět kuchař pracovat s počítačem?

A) ano

B) ne

C) pouze v některých restauracích

4. Když se někdo chce vyučit na číšníka, učí se také vařit?

A) ANO, tato povolání spolu souvisí

B) NE, jenom, když se mu chce

C) ne,to je zcela jiný učební obor

5. Potřebuje číšník znalost cizích jazyků?

A) NE

B) jenom ve vybraných restauracích

C) ANO

6. Jakou školu potřebuji pro toto povolání?

A) vysokou

B) střední s maturitou 

C) střední bez maturity

D) nezáleží na tom

Povolání: ČIŠNÍK
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10. K čemu je ve větších obchodech dětský koutek?

___________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRODAVAČ(KA)

Datum:                                                                  

Jméno:                                                                   Třída:

1. Najdi název a místo jedné školy pro prodavače  v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá prodavačka.

___________________________________________________________

3. Vysvětlete, co je hypermarket.

___________________________________________________________

4. Napište názvy alespoň pěti supermarketů nebo hypermarketů.

___________________________________________________________

5. Napište 5 věcí, které si můžete koupit v marketu OBI.

___________________________________________________________

6. Co znamená, že zboží je ve slevě?

___________________________________________________________

7. Co je leták?

___________________________________________________________

8. Co je reklamace?

___________________________________________________________

9. Co znamená, že v pokladně je manko?

___________________________________________________________

Povolání: PRODAVAČ(KA)
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8. Pracovní oděv prodejce hutního materiálu musí být

a) vždy čistý a vyžehlený

b) takový, aby mu slušel 

c) takový, aby zabezpečil bezpečnost při práci

9. Musí mít prodejce hutního materiálu svářečské zkoušky? 

a) ano

b) ne

10. Zaváží � rma Atomsteel pouze ČR?

a) ano

b) ne – i jiné státy: např. _______________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRODEJCE HUTNÍHO MATERIÁLU

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Co je to hutnictví?

a) průmyslový obor, který se zabývá těžbou uhlí

b) průmyslový obor, který se zabývá těžbou ropy

c) průmyslový obor, který se zabývá výrobou kovů a výrobků z nich

2. Co je výrobek z hutního materiálu? (nevhodné vyškrtni)

trubky – roury – hřeben – mýdlo – ocel – kolejnice – chléb – pyžamo 
– traverzy – strojní součásti – obuv – dráty – počítače – plechy – mobil – 
ocelové nosníky  

3. Jak se kovy zpracovávají? (nevhodné vyškrtni) 

vařením – litím – kováním – sušením – válcováním – kvašením – 
protlačováním – slinováním – pálením – ždímáním – kovoobráběním – 
lisováním – stříháním a ohýbáním 

4. Slinování je metoda zpracování kovu,

a) kdy pracovník oslintává kov 

b) kdy se stlačuje kovový prášek za vysokých teplot

c) která se již nepoužívá

5. Musí umět prodejce hutního materiálu cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

6. Musí umět prodejce hutního materiálu na PC?

a) ano

b) ne

7. S vysokozdvižným vozíkem může prodejce hutního materiálu 
manipulovat

a) bez jakéhokoliv proškolení

b) pouze po proškolení, kdy obdrží papírové oprávnění

c) pouze s helmou

Povolání: PRODEJCE HUTNÍHO MATERIÁLU
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10. Jaké nářadí a stroje potřebuje zámečník ke své práci?

___________________________________________________________

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ZÁMEČNÍK

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Najdi název a místo jedné školy pro zámečníky v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá zámečník. 

___________________________________________________________

3. Potřebuje zámečník nějaké odborné znalosti a dovednosti? Jaké?

___________________________________________________________

4. Víš, jak vypadá visací zámek? Kde se používá? Zkus ho zjednodušeně 
nakreslit.

___________________________________________________________

5. Z jakého kovového materiálu se zámky vyrábí?

___________________________________________________________

6. Kde všude se zámky vyskytují?

___________________________________________________________

7. Co dělat, když se nám zalomí klíč v zámku?

___________________________________________________________

8. Co to je tzv. „paklíč“?

___________________________________________________________

9. Jaký je rozdíl mezi zámečníkem, strojním zámečníkem a uměleckým 
zámečníkem?

___________________________________________________________

Povolání: ZÁMEČNÍK
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9. Musí umět kovář ovládat cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

10. Jakou školu musí mít kovář vystudovanou?

a) základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: UMĚLECKÝ KOVÁŘ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to kovář?

a) zákazník, který pravidelně nakupuje v kovářství

b) řemeslník, který zpracovává za tepla kovy a vyrábí z nich různé 
užitkové nebo ozdobné věci

c) osoba, která navrhuje domy

2. Co např. umělecký kovář vyrábí?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Kde kovář pracuje?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Co je to kovadlina?

a) dílna pro kováře

b) kovářské kladivo

c) nástroj sloužící jako podklad pro kování

5. Musí mít umělecký kovář estetické cítění?

a) ano

b) ne

6. Musí kovář při své práci používat nějaké ochranné pomůcky? 

a) ano (_________________________________________)

b) ne

7. Jak přibližně dlouho trvá výroba zdobeného kovového kříže?

___________________________________________________________

8. Musí umět kovář pracovat na PC?

a) ano

b) ne

Povolání: UMĚLECKÝ KOVÁŘ
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10. K čemu použije truhlář čepovku?

___________________________________________________________

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: TRUHLÁŘ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Najdi název a místo jedné školy pro truhláře v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá truhlář. 

___________________________________________________________

3. Co je to soustruh?

___________________________________________________________

4. Co je to šuplera?

___________________________________________________________

5. Co je to čep?

___________________________________________________________

6. Které dřevo na výrobu nábytku je nejvíce dostupné a proč?

___________________________________________________________

7. Jaké nástroje bude potřebovat truhlář k výrobě židle?

___________________________________________________________

8. Co je smirkový papír? K čemu se používá?

___________________________________________________________

9. Co je to masiv a co je to dřevotříska?

___________________________________________________________

Povolání: TRUHLÁŘ
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10. Co musí švadlena změřit, když někomu šije košili s dlouhým 
rukávem?

___________________________________________________________

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ŠVADLENA

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Najdi název a místo jedné školy pro švadleny v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá švadlena. 

___________________________________________________________

3. Napište alespoň 5 věcí, které švadlena potřebuje ke své práci.

___________________________________________________________

4. Podle čeho švadlena pozná, jak velké má ušít šaty?

___________________________________________________________

5. Co švadlena kupuje v galanterii? 

___________________________________________________________

6. Co je vzorník?

___________________________________________________________

7. Co si švadlena přinese domů, když kupuje metráž? 

___________________________________________________________

8. Napište název nějakého časopisu, který je vhodný pro švadleny.

___________________________________________________________

9. Jak mohou spolupracovat módní návrhářka a švadlena?

___________________________________________________________

Povolání: ŠVADLENA
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7. Jak dlouho se v přírodě rozkládá plastová láhev? 

a) 2 týdny

b) více jak 500 let 

c) 10 let

8. Musí umět ekolog pracovat s PC?

a) ano               b) ne

9. Musí umět ekolog ovládat cizí jazyk?

a) ano               b) ne, ale je dobré ho umět

10. Úkol:

a) zkus si vyrobit ruční papír  b) zkus si vyrobit len

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: EKOLOG

Datum:                                                                   Třída:

 Jméno:                                                                   

1. Kdo je to ekolog?

a) člověk, který se zabývá ochranou přírody

b) člověk, který seká zahrady

c) učitel prvouky

2. Co je zkratka CHKO?

a) chovatel koní a ovcí

b) chráněná krajinná oblast

c) chráněná krajina opic

3. Jak třídíme odpad?

a) do patřičných kontejnerů (modrý – papír, žlutý – plast, zelený a bílý – 
sklo)

b) vyhazujeme jej do popelnic; co jde, se spálí

c) v ČR se odpad netřídí

4. Vyjmenuj 3 chráněná zvířata žijící na území ČR.

___________________________________________________________
____________________________________________________________

5. Co je to recyklace?

a) znovupoužití odpadků ve výrobě (př.ze starých novin se vyrobí to-
aletní papír)

b) jaderná energie 

c) skupina cyklistů 

6. Co je to tzv. černá skládka?

a) spalovna pneumatik

b) skládka špinavých odpadů

c) nelegální uložení odpadů na nějaké místo (třeba do lesa, na louku 
apod.)

Povolání: EKOLOG
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10. Co je to pedologie?

___________________________________________________________

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ZEMĚDĚLEC

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Najdi název a místo jedné školy pro zemědělce v ČR.

___________________________________________________________

2. Napiš alespoň pět činností, které dělá zemědělec.                                     

___________________________________________________________

3. Potřebuje zemědělec nějaké odborné znalosti a dovednosti? 
Jaké? (např. řídit traktor)

___________________________________________________________

4. Co musíme udělat s půdou, než v ní začneme pěstovat?

___________________________________________________________

5. Jak vzniká kompost? Co to je? K čemu se používá?

___________________________________________________________

6. Jaké nářadí a stroje potřebuje zemědělec ke své práci?

___________________________________________________________

7. Kde všude může zemědělec pracovat?

___________________________________________________________

8. Napiš alespoň 5 užitkových zvířat.

___________________________________________________________

9. Napiš alespoň 5 užitkových rostlin.

___________________________________________________________

Povolání: ZEMĚDĚLEC
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8. Jakého věku se dožívá had?

a) 5 let

b) 10 let

c) záleží na druhu (chřestýš 10-15 let, užovka 21 let, hroznýš 40 let)

 9. Co je to PP?

a) výpis předků zvířete

b) průkaz původu (rodokmen) zvířete

c) symbol samce

10. Řídí se chovatelství zvířat nějakými pravidly?

a) ano, registrované chovatelství se řídí chovným řádem a dalšími prav-
idly

b) ne

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: CHOVATEL EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to chovatel?

a) učitel(ka) ve školce

b) člověk, který vlastní určitý druh zvířete, stará se o něj a odchovává 
mláďata

c) prodavač ve zverimexu

2. Co je to chovatelská stanice?

a) TV program o přírodě

b) organizace, která cvičí zvířata

c) místo na chov čistokrevných zvířat určitého druhu

3. Co jsou to exotická zvířata?

a) cizokrajný druh zvířat (např. hadi, papoušci, želvy apod.)

b) zraněná zvířata

c) zvířata starší 5 let

4. Co je to teraristika?

a) výroba terárií

b) chov bezobratlých (např. pavouků), obojživelníků (mloků) a plazů 
(hadů)

c) kožní onemocnění zvířat

5. Co je to akvaristika?

a) chov zvířat v akváriích (zejm. ryb)

b) chov zvířat v klecích 

c) chov zvířat ve stájích

6. Čím se krmí hadi?

a) granulemi b) zrním c) živou potravou (např. drobnými hlodavci)

7. Jak často se krmí dospělý had? 

a) 1x za 14 dní   b) každý den   c) 1x za měsíc

Povolání: CHOVATEL EXOTICKÝCH ZVÍŘAT
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8. Co to znamená, když se včely rojí?

a) je to jiný název pro opylování květů

b) rojení včelstev je způsob jejich množení 

c) je to hromadný včelí útok bodnutím

9. Důležitou včelí činností je opylování. K čemu je to dobré?

a) opylování nemá pro přírodu žádný význam

b) aby se mohly rostliny rozmnožovat, potřebují přenášet pyl; teprve 
potom vytvářejí plody a semena

10. Co mám dělat při bodnutí včelou? A jak mu předcházet?

.................................................................................................................

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: VČELAŘ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to včelař?

a) člověk, který rád jí med

b) chovatel včel, který se stará o včely, včelí úly, zpracovává med apod.

c) pracovník ve specializované prodejně pro chovatele včel

2. Musí se včelař vzdělávat?

a) ne

b) ano, je dobré vědět o své profesi co nejvíce

3. Vyškrtněte, co do včelích produktů nepatří:

med – plast- pyl – propolis – dřevo – vosk – papír – jed – včelí maso – 
mateří kašička 

4. Jak dlouho žije včela?

a) matka až 5 let, trubec a dělnice 6-8 týdnů

b) všechny včely 10-15 let

c) 1 den

5. Spí včely v zimě?

a) ano, podobně jako u jiných zvířat mají včely zimní spánek

b) ne, včely v zimě nespí, chladné období roku přežívají v chomáči uvnitř 
úlu

6. Mohou včely onemocnět?

a) ne

b) ano, včely může trápit plíseň, mor, virózy či roztoči

7. Proč včelaři do včel kouří?

a) aby jim nebyla zima

b) včely před kouřem uniknou, včelař má tak možnost dostat se do úlů

c) je to hromadný včelí útok bodnutím

Povolání: VČELAŘ
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zavlažovací hadice – motyčka – hever – nůžky na keře a větve – žehlička

8. Může povolání zahradníka vykonávat i žena?

b) ano  b) ne   c) je to zakázáno

9. O který měsíc se z následujícího tvrzení jedná?

V tomto měsíci se sklízí ovoce a zelenina, jakmile dozraje. Uskladňují 
se vhodné odrůdy jablek a hrušek pro skladování. Typickým znakem 
pro tento měsíc jsou dozrávající ořechy. Do jejich sběru se pouštíme, když 
jim začne černat a pukat slupka. 

c) červenec  b) září  c) květen

10. Jaké vzdělání je třeba k práci zahradníka?

a) základní  b) střední  c) vysokoškolské

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ZAHRADNÍK

Datum:                                               

Jméno:                                                    Třída:

1. Kde pracuje zahradník?

a) v lese  b) v obchodě   c) na zahradě

2. Co do práce zahradníka nepatří?

a) pěstování květin, zeleniny, ovocných rostlin, tvorba okrasné zeleně

b) pěstování plevele, rozmnožování škůdců

c) sklizeň a třídění zahradnických produktů

3. K čemu potřebuje zahradník ke své práci houseník?

a) ke strhávání zárodků housenek v obalu listí z koruny ovocných stromů

b) k uskladnění přírodního hnojiva

c) k postřiku rostlin a stromů proti škůdcům

4. Co je to botanická zahrada?

a) vybudovaný venkovní zastřešený bazén

b) zahrada, kde se pěstují pouze ovocné stromy určitého druhu

c) umělá zahrada, kde se pěstují nezvyklé nebo vzácné rostliny

5. Co dělá zahradník při roubování (neboli štěpování) ovocných 
stromů?

a) přenáší část rostliny (tzv. roub) na jinou rostlinu (podnož) a tak vzniká 
funkční spojení (srůst)

b) stříhá keře do estetických tvarů

c) provádí hnojení zeleniny a ovoce

6. K čemu slouží ostny u maliníku, ostružiníku, růže či u angreštu?

a) ke snadnějšímu přijímání vlhka

b) k obraně, případně pomáhají k popínání

c) k přijímání slunečního svitu

7. Které nástroje zahradník ke své práci nepotřebuje (vyškrtni)?

kolečko – svářečka – sekačka na trávu – naběračka – hrabičky – lopatka  
kopírka – špachtle – pila na živý plot – šroubovák – míchačka – jehla a nit  

Povolání: ZAHRADNÍK
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9. Jaký je rozdíl mezi adresátem a odesílatelem?

a) odesílatel dopis posílá adresátovi

b) adresát zasílá dopis odesílateli

c) žádný

10. Je bezpečné zasílat poštou cenné věci?

a) ano   b) ne

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: POŠŤÁK

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Jakou školu musí vystudovat pošťák, aby mohl vykonávat 
tuto profesi?

a) stačí základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

2. Je potřeba k této profesi řidičské oprávnění?

a) ano   b) ne

3. Musí umět pošťák cizí jazyk?

a) ano   b) ne, ale je dobré ho umět

4. Musí umět pošťák pracovat s PC?

a) ano   b) ne

5. Jak se nazývá doklad, který musíme na poště předložit, 
pokud chceme dopis odeslat doporučeně?

a) složenka

b) podací lístek

c) jízdenka

6. Musí se pracovník pošty celoživotně vzdělávat?

a) ne, stačí vystudovat školu

b) ano, i po škole musí absolvovat různá školení či kurzy

c) jen pokud má zájem

7. Co je PSČ?

a) psaná stránka černobíle

b) speciální obálka

c) poštovní směrovací číslo, které se používá pro identifikaci místa 
doručení

8. Jaké PSČ má naše město? __ __ __   __ __

Povolání: POŠŤÁK
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9. Jaký rozdíl je mezi EuroCity a InterCity vlakem?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Pracuje průvodčí s penězi?

a) ano                                   b) ne

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRŮVODČÍ

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Kdo je to průvodčí?

a) přepážkový pracovník pokladny vlakového nádraží 

b) pracovník, který prochází vlak a kontroluje cestujícím jízdní doklady 

c) řidič vlaku

2. Jaké další činnosti vykonává průvodčí?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Jakou školu musí vystudovat průvodčí, aby mohl vykonávat 
tuto profesi?

a) stačí základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

4. Musí umět průvodčí cizí jazyk?

a) ano                                   b) ne, ale je dobré ho umět

5. Musí umět průvodčí pracovat s PC?

a) ano

b) ne

6. Co jsou to „průštipky“?

a) kalhoty průvodčího

b) speciální vagóny 

c) kleště průvodčího

7. Musí průvodčí nosit pracovní uniformu?

a) ano                                   b) ne

8. Co znamenají tyto zkratky – ČD, R, Sp, Os, EC, IC?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Povolání: PRŮVODČÍ
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8. Jak se jmenuje nejznámější české letiště a kde se nachází?

___________________________________________________________

9. Je letecká doprava podle statistik nejbezpečnějším dopravním 
prostředkem?

a) ano    b) ne

10. Staneš se svědkem letecké havárie. Co uděláš?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: LETEC

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Jakou školu musí vystudovat profesionální pilot, aby mohl 
vykonávat tuto profesi?

a) stačí základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

2. Je potřeba k létání získat nějaké oprávnění?

a) ano   b) ne

3. Musí umět letec / pilot cizí jazyk?

a) ano

b) ne, ale je dobré ho umět

4. V jakých oblastech najde letec uplatnění? Nevhodné vyškrtni.

zemědělství civilní letectví zdravotnictví

školství letecká akrobacie přeprava zboží

vojenské letectví přeprava zvířat těžní průmysl

5. Jak se nazývá doklad, který musíme zakoupit, pokud chceme 
letět letadlem?

a) jízdenka   b) letuška   c) letenka

6. Kde tento doklad zakoupím?

a) u letecké společnosti nebo cestovní agentury (osobně či elektronicky)

b) přímo u pilota před zahájením letu

c) u letušky

7. Co je to radiomaják?

a) budova na letišti, v níž pracovníci letiště organizují leteckou dopravu     

b) přístroj v letadle sloužící k navigaci - pro určení směru letu

c) přístroj, který informuje pilota o počasí

Povolání: LETEC
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8. Jaké automobilové značky vyrábí autobusy?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Co je to zkratka ČSAD?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Pracuje řidič autobusu s penězi?

a) ano                                   b) ne

Místo pro tvůj obrázek:

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: ŘIDIČ AUTOBUSU

Datum:                                                                   Třída:

Jméno:                                                                   

1. Stačí řidiči autobusu běžný řidičský průkaz?

a) ano

b) ne

2. Jaké další činnosti kromě řízení autobusu řidič vykonává?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Jakou školu musí vystudovat řidič autobusu, aby mohl vykonávat 
tuto profesi?

a) základní školu

b) střední školu

c) vysokou školu

4. Musí umět řidič autobusu cizí jazyk?

a) ano                                   

b) ne, ale je dobré ho umět

5. Z jakého důvodu je povolání řidiče autobusu vysoce zodpovědná 
profese?

___________________________________________________________
____________________________________________________________

6. Co jsou to tzv. dálkové spoje?

a) součástky motoru

b) autobusové spoje větší dálkové vzdálenosti (např. mezi okresními 
městy)

c) mezinárodní autobusové spoje

7. Musí řidič autobusu nosit pracovní uniformu?

a) ano                                  

b) ne

Povolání: ŘIDIČ AUTOBUSU
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7. Když chci vyhodit odpadky a do popelnice se již nevejdou, co mám 
udělat?

a) vysypu je na zem vedle popelnice

b) odvezu je do LIKA

c) dám je do nějakého pytle a položím je vedle popelnice

d) nechám si je doma a počkám, až budou popelnice prázdné

8. Co znamená zkratka LIKO?

___________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Zde je místo pro tvůj obrázek

HODNOCENÍ POVOLÁNÍ
+ -

Vybral bych si toto povolání? ANO NE

Povolání: PRACOVNÍK v LIKU

Datum:                                               

Jméno:                                                    Třída:

1. O co se stará LIKO?

a) o svoz odpadu 

b) o likvidaci nebezpečných odpadů 

c) o auta pro popeláře

2. Napiš, do popelnic jakých barev se třídí odpady. 

papír - ________________________________

plasty - _______________________________

sklo - _________________________________

3. Co je to recyklace?

a) druh odpadu

b) znovuvyužití suroviny

c) oblečení pro pracovníka LIKA

4. Kam se ukládá veškerý odpad?

a) nechává se ve Svitavách

b) vozí se na skládku

c) odpadu není tolik, aby se musel někam ukládat

5. Co všechno můžu vyhodit do popelnice?

a) papír

b) odpadky z kuchyně

c) vybité baterie

d) staré barvy

6. Musí LIKO vyvážet odpadky všem?

a) ano, pokud mají zaplacen poplatek za odpady

b) ano, jinak by ve městě byl nepořádek

c) ne, záleží na pracovnících, které odpadky vyhodí a které ne

Povolání: PRACOVNÍK v LIKU
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Budoucí povolání 
– pracovní listy
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Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov
Zadní 125/50
568 02  Svitavy

e-mail: zslacnov@seznam.cz

tel.: 461 533 215

web: www.zslacnov.svitavy.cz

Tato publikace vznikla v rámci projektu Škola pro život (CZ.1.07/1.1.03/03.0010),
spolu�nancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. – pracovní listy

Budoucí povolání
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