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Kde kdo pracuje 

 

Opakování:  

 

 Vyjmenuj dny v týdnu.  

 Kolik dní týden má? 

 Které dny jsou pracovní? (vyjmenuj) Proč se jim říká pracovní dny? (tatínek a 

maminka chodí do práce, já chodím do školky) 

 Kolik dní je pracovních? 

 Které dny patří do víkendu? Co znamená víkend? 

 Jmenuj barvy teček u jednotlivých dnů v týdnu. 
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Cíl: poznat nejznámější povolání, znát práci svých rodičů – kde pracují a náplň práce. 

Pondělí: 

Co znamená slovo povolání?  

 Práce, kterou někdo pravidelně vykonává pro svoji obživu = profese, zaměstnání. 

 Profese - dlouhodobá práce člověka, za kterou dostáváme plat.  

 Povolání si lidé vybírají na základě svých schopností, znalostí a dovedností.  

 K výkonu většiny povolání je potřebné mít vzdělání nebo vyučení v daném oboru. 

 

Profese rodičů: 

Vypravujeme dětem o práci, kterou děláme, seznamujeme děti s náplní naší práce: 

 Čím je moje mamka, taťka? 

 Proč chodí do práce? 

 Čím bych chtěl/a být až vyrostu. 

 

BÁSNIČKA: ČÍM CHCI BÝT 

 Rozvíjíme paměť. 

 Dbáme na výslovnost. 

 Rozvíjíme přednes a slovní zásobu. 
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Jednotlivá povolání: 

 Seznámení s jednotlivými povoláními – pracujeme s obrázky, knihou, pexesem, PC 

 Práce s obrázkem – souvisle vypravujeme 

 Rozvíjíme znalosti druhů povolání (manuální, fyzická, duševní) 

 

 

ÚKOLY: 

 Jmenuj jednotlivá povolání na obrázku. 

 Pojmenuj činnost, kterou vykonávají. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Kuchař 

 Pomůcky: na čepici bílou čtvrtku a kancelářský papír. Ze čtvrtky vytvoříme válec a 

slepíme. Z kancelářského papíru nastříháme proužky, které přilepujeme v horní části 

čepice z vnější strany, pruhy ohneme a přilepíme z vnitřní strany. Na čepici nalepíme 

hvězdičky (kolečka) z barevného papíru. 

 Na zástěru potřebujeme barevný papír, odstřižky látky. Z barevného papíru 

vystřihneme zástěru, nalepíme vařečku z barevného papíru odlišné barvy od zástěry a 

přelepíme kapsou z látkového odstřižku.  
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 Co dělá kuchař a kuchařka? 

 Kde kuchaři pracují? 
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 Jaké suroviny při vaření mohou používat? 

 Mohou používat ovoce? Na co ho použijí? Vyjmenuj ovoce, které znáš. 

 Pracují se zeleninou? Co děláme ze zeleniny? Vyjmenuj zeleninu, kterou znáš. 

 Jaké znáš pečivo? 

 Co dáš do bramborové polévky? 

 

PRACOVNÍ LIST – nácvik psaní číslice 6 

Dbáme na správné držení tužky, barvičky během práce.  

 Rozvíjíme matematickou pregramotnost. 

 Odříkej číselnou řadu 1 – 6. 

 Vybarvi v horní části obrázku pouze zvířátka s počtem 6. 

 Kolik je zeber? 

 Vybarvi správný počet žabiček k dané číslici. 

 Kolik zůstalo nevybarvených žabiček? 

 Kolik žabiček je celkem? 

 Obtáhni několikrát číslici 6 a dopiš ji do řádky. 

 Ukaž na prstech počet 6. 

 Kde můžeš vidět lva, tygra, zebru a krokodýla? 

 Kde můžeš vidět myš, žábu? 
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ÚTERÝ: 

NEJZNÁMĚJŠÍ DRUHY POVOLÁNÍ: 

Prodavač/ka: 

 Co dělá prodavačka? 

 Jaké znáš obchody? (Potraviny, Kniha, Masna, Pečivo, Zlatnictví, Oděvy, Domácí 

potřeby, Nábytek, Ovoce a zelenina …) 

 Co se v těchto obchodech prodává? 

 Co v obchodech děláme? (nakupujeme, vybíráme si zboží, potraviny, platíme …). 

 Popiš obrázek „V obchodě“, souvisle vypravuj – rozvíjíme čtenářskou pregramotnost. 

 Plň úkoly uvedené v úvodní části obrázku – rozvíjíme matematickou pregramotnost. 

 Najdeš, kam se schovalo máslo? – rozvíjíme postřeh a soustředění. 

 Co do obchodu nepatří? (najdi nesmysly) 
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Holič: 

 Co dělá holič? 

 Plň úkoly podle zadání v úvodní části obrázku. 

 Co do obrázku nepatří? (najdi nesmysly) 

 

 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2018/02/U-holiče.jpg
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PRACOVNÍ LIST: 

 Spoj čarou, co k sobě patří. 

 Vysvětli, proč jsi spojil/a. 
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Pohádka: Bez práce nejsou koláče 

Za sedmero horami, třemi řekami a jedním hlubokým lesem stál malý statek. V něm žila 

pekařka Matylda. Ta pekla výborné tvarohové buchty, které prodávala pro všechny líné 

Honzy z celého království.  I Matyldě se narodil líný Honza. Nejraději se povaloval na peci a 

vůbec se se mu nechtělo pracovat. 

Když bylo Honzovi osmnáct let, pravila Matylda: "Synu, vůbec neznáš práci. Jdi do světa a 

nauč se pracovat. Je jedno, zda se staneš lékařem, hasičem, ekonomem, kuchařem, 

zedníkem, učitelem, popelářem, dirigentem, veterinářem … Najdi si práci, studuj a pracuj.  

Honza se tedy vydal do světa. Do ranečku si zabalil tvarohové buchty a šel. Hned na kraji lesa 

potkal pána v mysliveckém obleku. „Kampak jdeš, mládenče?" ptal se ho pán. „Musím do 

světa na zkušenou, máma chce, abych se naučil pracovat. Copak děláte vy?" Já jsem hajný, 

procházím les, starám se o zvířátka i stromy. Chceš se mou práci naučit? Honza přikývl a učil 

se hajným. Jeho lenost však vyhrála, nechtělo se mu ráno vstávat, nechtělo se mu chodit 

každý den po lese, a tak se s hajným rozloučil a šel dál.  

Došel do města, kde potkal prodavače a ten mu nabídl, že ho naučí prodávat. Honza několik 

dní vydržel prodávat, obsluhovat zákazníky, ale pak si začal stěžovat, že ho od věčného stání 

u pokladny a pobíhání mezi regály bolí nohy. Rozloučil se a šel dál na zkušenou. U velkého 

domu, odkud se ozývaly hlasy dětí, potkal učitelku. Proč bych nemohl učit, řekl si a šel do 

školy. Za 2 týdny zjistil, že se musí sám neustále učit něčemu novému, že děti zlobí, a tak se 

vydal na další cestu za poznáním. Šel a potkal účetního, který ho naučil počítat, Honzu však 

bolela záda ze sezení a hrbení se nad účetnictvím, a tak pokračoval ve své cestě za prací, která 

by ho bavila. Seznámil se s pekařem, cukrářem, kuchařem, kominíkem, zedníkem … 

Honza se nakonec vrátil k mámě, založil firmu Honzovo sladké buchty a pomáhal mámě 

péct, prodávat a dělat účetnictví. 

 Koho mohl Honza potkat dál? (přidávej další povolání a co se mohl naučit) 

 U které práce zůstal? 

 Naučil se Honza něco nového? 

 Kterou zkušenost z cest využil ve své pekařské firmě? 

 Víš, z jakých surovin se dělají buchty? Vyjmenuj. 

 Co vše peče pekař?  
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POHYBOVÁ HRA: 

 Předvádíme pantomimou profese, hádáme, o kterou práci jde. 

 Jak předvedeš učitele, pekaře, zedníka, zpěváka, herce …? 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA:               Pec nám spadla 

1. sloka 
Pec nám spadla, pec nám spadla 

kdopak nám ji postaví? 

Starý pecař není doma 

a mladý to neumí. 

2. sloka 

Zavoláme na dědečka, 

ten má velké kladivo, 

dá do toho čtyři rány 

a už je to hotovo. 

2. alternativa 
Zavoláme kominíka, 

ten má na to nářadí, 

strčí štětku do komína 

a už je to hotový. 
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STŘEDA: 

HÁDANKY: 

 

 Popiš na každém obrázku děj a profesi 

http://vytvarna-vychova.cz/wp-content/uploads/2018/02/povolání.jpg
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CVIČENÍ: 

 Sed na patách, záda rovná, předklon, čelem se dotkneme podlahy, opět do sedu, záda 

rovná – cvik opakujeme 8x 

 Stoj vzpřímený, nohy sebe, ruce v bok, střídavě zanožujeme pravou a levou nohu 

pokrčenou v koleni – na každou nohu 6x 

 Leh na zádech, nohy natažené, pomalu zvedáme nohy do svíčky – 8x 

 Sed, nohy natažené, rukama chytíme špičky a přitáhneme se – 6x 

 Stoj na jedné noze, střídavě na pravé a levé, ruce v bok, držíme rovnováhu – 8x  

 

 

PRÁCE S MODELÍNOU: 

Na pekaře: 

 Procvičujeme motoriku rukou – zaděláváme těsto, válíme. 

 Z modelíny tvarujeme koláče, buchty, perníková srdce.  
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PRACOVNÍ LIST: 

 Doplň v pracovním listu tašky na střechy domů – dolní oblouk. 
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 Kdo dává tašky na střechy – pokrývač. 

 Prohlédni si obrázky. 

 

            

 

 Pokrývač pokrývá střechu, to znamená, že pokládá krytinu na dřevěnou 

konstrukci střechy vytvořenou tesařem.  

 Na pokrytí střechy se používá tvrdá krytina - tašky, břidlice, nebo plátová krytina - 

plech, kterou připravuje s klempířem, a měkká krytina - šindel. 

 Proč dáváme na střechu krytinu? 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echa
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99e%C5%A1n%C3%AD_ta%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99idlice
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0indel
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ČTVRTEK: 

Práce s obrázky: 

 Jmenujeme profese podle obrázků. 

 Jakou práci vykonávají? 

 Která práce se ti nejvíce líbí? 

 

LETEM 

PROFES

EMI: 
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21 
 

   

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA: 

DĚLÁNÍ 

Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, 

tak dej cihlu k cihle, těsto do díže, 

upeč třeba chleba, postav třeba zeď, 

žal se krásně vstřebá, 

začni s tím hned teď, 

začni s tím hned teď. 

Ref: Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 

dělání, dělání je lék. 

Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 

dělání, dělání je lék. 

 

Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, 

tak dej cihlu k cihle, těsto do díže, 

upeč třeba chleba, postav třeba zeď, 

žal se krásně vstřebá, 

začni s tím hned teď, 

začni s tím hned teď. 
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Ref: Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání je lék. 

Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 

dělání, dělání je lék. 

Ref: Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 

dělání, dělání je lék. 

Dělání, dělán, to nám úsměv zachrání, 

dělání, dělání je lék. 

 

Říkanka Zedník: 

Stavím z cihel domeček, 

Bydlí v něm teď dědeček. 

Postavím i školku vaši, 

Dovedný jsem, viďte braši. 

 

Zahrajte si na zedníky a postavte ze stavebnice (kostek) zeď. Všimni si na obrázku, jak jsou 

cihly pokládané. Co zedník ke své práci potřebuje? (cihly, maltu, zednickou lžíci, míchačku, 

cement, písek, vodu …). 

Co vše zedník staví?  

 

POHYBOVÁ HRA: 

První cihla, druhá, třetí, (stojíme, ukazujeme na prstech) 

Pojďte rychle stavět, děti. (chůze na místě) 

Střecha to je klobouk domu, (stoj rozkročný, ruce spojen= nad hlavou do střechy) 

ještě komín patří k tomu. (ruce rovně nad hlavou) 
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PRACOVNÍ LIST: 

 Spočítej jednotlivé symboly a zapiš číslicí (do počtu 6) 

 Nad počet 6 udělej puntíky. 

 Urči, čeho je nejvíce. 

 Urči, čeho je nejméně. 
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PÁTEK: 

PRACOVNÍ LIST – opakování geometrických tvarů: 

 Vyjmenuj geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) 

 V pracovním listu vybarvi geometrické tvary podle zadaných barev 

 Spoj čarou tvar se slovem (pomohou rodiče) 
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PROCVIČOVÁNÍ NAUČENÉHO: 

 Opakujeme, co je povolání, profese, kde pracují rodiče. 

 Procvičujeme básničku, říkanku. 

 Jmenujeme profese, které jsme se naučili a co dělají. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

Lékař: 

 Pomůcky: plášť – kancelářský papír, vystřihneme tvar pláště, domalujeme detaily – 

červený kříž, teploměr, injekční stříkačku, kapsu, tužku, knoflíky 

 Zubař  – složíme čtvrtku podle vzoru, dolepíme ruce, nohy, hlavu a roušku 

 Necháme děti zvolit si variantu výtvarného námětu 

   

 Co dělá lékař?  

 Jaké lékaře znáš? (dětský, pro dospělé, chirurg, zubař, ortoped …) – práce 

s encyklopedií, PC 

 Kde lékař pracuje? 
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ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ: 

 Víš, co dělá veterinář, pošťák, záchranář, moderátor, myslivec, hokejista, spisovatel, 

dirigent, švadlena, sadař, farmář, hasič …? 

 Uhodni podle obrázků, co kdo dělá.  
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CVIČENÍ: 

 Klus na místě 

 Kliky 5x 

 Stoj rozkročný, dotýkáme se protilehlou rukou špičky nohy (pravá ruka k levé noze, 

levá ruka k právě noze) – na každou stranu 6x 

 Leh, nohy pokrčené v kolenou, ruce za hlavou, zvedáme se do sedu a zpět leh – 6x 

 Stoj rozkročný, pravá ruka v bok, levá natažená nad hlavou, úklony stranou, střídáme 

úklony vpravo, vlevo – na každou stranu 6x 

 Sed, jedna noha natažená, druhá pokrčená, pravou rukou se chytneme špičky pravé 

natažené nohy, střídavě měníme pravou a levou – 6x na každou  

 Sed, obě nohy natažené, rukama se chytneme za špičky nohou a přitáhneme se, nohy 

zůstávají natažené, vrátíme se do sedu a cvik opakujeme 6x 

 

 

 


