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Metodika
Slide 4:  Přiřaď název k obrázku povolání. Žáci pojmenovávají povolání přesunutím názvu pod obrázek.

Slide 5: Vyzkoušej si své znalosti. Toolkit kvíz. Žáči odpovídají na otázky týkající se povolání. 

Slide 6:  Poskládej názvy povolání. Žáci skládají z písmen názvy povolání. Pro nápovědu slouží obrázek
              ukrytý pod CLUE.

Slide 7:  Řemeslo a povolání. Výkladový slide.

Slide 8: Rozhodni, která činnost patří k povolání, a která k řemeslu. Toolkit, žáci rozlišují činnosti 
             podle toho, zda jsou prací, nebo řemeslem.

Slide 9:  Duševní a fyzická práce. Výkladový slide.

Slide 10: Rozděl správně práci na duševní a fyzickou. Toolkit, žáci určují, zda činnost patří mezi 
              fyzickou nebo duševní práci.

Slide 11: Hoď jednou z kostek a zkus popsat dané povolání. Žák klepne na kostku a popíše povolání, 
              nástroje k němu určené, výsledek a užitek dané práce.



Přiřaď název k obrázku povolání.
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Vyzkoušej své znalosti.



Poskládej názvy povolání. Pod CLUE se 
ukrývá pomocný obrázek.



Řemeslo a povolání

Povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost za mzdu 
nebo plat.
Povolání si lidé vybírají na základě svých schopností, 
znalostí a dovedností.

Povolání

Řemeslo je druh manuální dovednosti, čili manuální 
práce, která je spojena s vysokým podílem ruční 
práce.
Pro řemesla se většinou používají specializované 
nástroje a pomůcky.

Řemesla vyžadují zručnost a zkušenost.

Řemeslo



Rozhodni, která činnost patří k povolání, 
a která k řemeslu.



Duševní a fyzická práce

Duševní práce Fyzická práce

Při fyzické práci převládá 
činnost rukou, svalů, těla.

Fyzická práce zahrnuje povolání,
mezi které patří např. horník,
zemědělec, mechanik, strojník,
truhlář nebo krejčí.

Duševní práce je charakterizovaná
převládající činností mozku.
Zahrnuje také vzdělávání, získávání
nových poznatků.

Patří zde povolání jako jsou:
spisovatel, vědec, výzkumník, 
architekt nebo skladatel.



Rozděl správně práci na duševní a 
fyzickou.



Hoď jednou z kostek a zkus popsat dané 
povolání.
Řekni, jaké nástroje jsou k této práci potřebné, jaký je výsledek této 
práce, jaký užitek apod.
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