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Téma: Povolání
Podtéma: seznámení s nejznámějšími povoláními, prací, kterou lidé v jejich rámci vykonávají a co k 
tomu potřebují.
Anotace: žáci se blíže seznámí s jednotlivými povoláními, jejich názvy, věcmi, které člověk k práci 
využívá.
Jednotlivá témata jsou rozpracovaná podle schopností žáků pro 1.3.ročník. Pracovní listy: s některými 
povoláními se žáci seznámí formou básniček, porovnávají některá povolání, popisují a vyprávějí, jaká 
povolání vykonávají jejich rodiče, co by jednou chtěli dělat oni a proč si vybrali zrovna toto povolání. 
Na tento výukový materiál ještě navazuje DUM č. 32  kvíz, ve které se ověřuje zda si žáci osvojili 
znalosti z této DUMky.
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Malíř pokojů
Malíř vápnem za chvíli
všechny stěny nabílí
a pak na ně vymaluje
květy, ptáky, motýly.

Kominík
Tvář má černou docela,
ale hvízdá zvesela,
spouští štětku do komína,
aby kamna hořela.Švadlena

Šije pláště, vesty, fraky,
kalhoty a sukně taky.
Šije šaty na tělo,
aby nám to slušelo.

Zedník
Cihlu k cihle, cihlu k cihle,
nabrat maltu na lžíci,
cihlu k cihle, cihlu k cihle-
tak stavějí zedníci.
Dům je pevný jako hrad,
můžeme se stěhovat.
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Pracovní list pro 2.ročník

Knihovnice
Jaromír Nohavica
Vidíš paní knihovnici?
Hledáš knížky na polici,
aby byly, tam kde mají,
čtenáři je šmodrchají.

Kdyby na to nehleděla,
nastala by strašná mela,
Vinnetou by v okamžiku
jezdil na Maxipsu Fíku.

Vazač knih
Jaromír Nohavica
Stránku ke stránce
svazuje pán,
v každé čítance
je spousta stran.

Váže tkaničkou
k listu list
abys básničku
mohl číst.

1. Popište svými slovy, co dělá knihovnice a co vazač knih a jaký 
je to rozdíl.

2. Která ještě povolání souvisejí s tvorbou, výrobou a prodejem knih?

3. Kde je u tvého bydliště nejbližší knihovna?

4. Ve kterém měsíci slaví knížky svůj svátek?

Použitý zdroj: JANÁČKOVÁ, Zita. Čítanka pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2003, 179 s. ISBN 8072890514.
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Ve škole

• ředitel/ka
• učitel/ka
• školník/školnice
• uklízečka

Učitel/učitelka
Paní učitelka poutavě vypráví, žáci poslouchají, ani nedutají. Když se 
na něco zeptá a skoro všechny ruce se zvednou. Každý žák se učí 
jinak, má jinou povahu, jiný vztah k vyučovacímu předmětu, jinou 
paměť, jinak zaměřenou pozornost. To vše musí umět paní učitelka 
zohlednit ve své práci a přístupu k jednotlivým žákům. Mimo to musí 
mít výborné znalosti učební látky a musí ovládat mnoho způsobů, jak 
vše dobře a jasně vysvětlit, aby žáci probíranému učivu porozumněli. 
Musí umět v žácích probudit zájem o získání nových informací a 
vědomostí. Učitelství vyžaduje velký talent. 

Psaní? Čtení?
To nic není-
začínáme abecedou,
dej se s námi do učení!
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U lékaře

• lékař/lékařka
• zdravotní sestra
• lékárník/lékárnice

Lékař/lékařka
Lékař nám vždy pomůže když je nám špatně. Ať už nás bolí bříško, 
odřeli jsme si koleno nebo máme teplotu. Poradí, co máme dělat 
proto, abychom zase byli brzy zdraví, předepíše jaké máme brát 
léky. Pro léky si pak jdeme  do lékárny, kde nám je vydá lékárník.
Dětskému lékaři se říká pediatr. Pokud máme i jiné problémy pošle 
nás náš lékař na odborná vyšetření k jiným odborným lékařům, jako 
je např. neurolog (bolesti zad), kardiolog (nemoci srdce) atd.
S bolestmi zubů chodíme k zubaři, který si posvítí na všechny naše 
zuby, odstraní nám zubní kámen, odvrtá zubní kaz. Abychom k 
zubaři chodili co nejméně, musíme se o svůj chrup pravidelně a 
důkladně starat.
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V hasičské zbrojnici

• hasič
• vyšetřovatel

Hasič

K požárům vyjíždějí hasiči, kteří se snaží zabránit šíření požáru. Hasí 
plameny a zachraňují vše, co se zachránit dá. Vyprošťují z hořícího 
objektu ohrožené osoby i zvířata. K ohni vyjíždějí profesionálové, ale i 
dobrovolníci. Jsou secvičení, obratní a umí zacházet s hasicí 
technikou. Hasiči vyjíždějí někdy i k dopravním nehodám, kde je 
potřeba vystříhat uvězněnou osobu z vraku auta, či uklidit vyteklý olej 
na vozovce. Musí mít velkou odvahu, zručnost a opatrnost zároveň. 
Je to velmi nebezpečné povolání.
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V divadle

• herec/herečka
• muzikant
• tanečník/tanečnice (např.baletka)

Muzikant
Pro profesionálního hudebníka je hraní na hudební 
nástroj či zpěv povoláním. Přes den zkouší, 
pracuje v nahrávacím studiu a večer má koncert. 
Musí svůj nástroj ovládat s jistoutou a bravurně, 
aby zahrál skladbu zcela bezchybně. Proto cvičí až 
několik hodin denně.

Herec/herečka

Herec musí mít hlavně dobrou paměť a nadání umět se vžít do role 
někoho jiného. Je to povolání velmi náročné na čas a k jeho výkonu 
je zapotřeba i talent. Ne každý toto povolání může vykonávat.
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V letadle

• pilot
• stevard/ stevardka (letuška)

Letuška

Stará se o pohodlí cestujících během letu v letadle. Nosí uniformu 
své letecké společnosti, jsou upravené a vždy usměvavé. Umí 
několik cizích jazyků, zpříjemnit nám cestu letadlem, zná vše o 
letovém časovém plánu, místech mezipřistání. Před odletem nás 
seznámí, jak se máme zachovat v nebezpečných situacích, během 
letu nám přinese občerstvení (pití, jídlo apod.). Většinu své pracovní 
doby stráví ve vzduchu.



9

Na policejní stanici

• policista/policistka

Policista

Policisté jsou strážci pořádku. Mají heslo "pomáhat a chránit". 
Chrání bezpečnost, zdraví, životy a majetek lidí. Na policii se může 
obrátit každý, kdo je ohrožen nějakým protiprávním jednáním. 
Pachatele, který se dopustil trestného činu, předá policista soudu. 
Je to velmi náročné a nebezpečné povolání.
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1. Přiřaď k obrázkům správné názvy jednotlivých povolání:

zahradnice
učitelka

letuška zedník

hasič

kuchař

lékař
zdravotní sestra

prodavačka

listonoš
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Pracovní list

1. Jaké povolání vykonávají tvoji rodiče a co víš o jejich práci?
otec:
_________________________________________________
matka:
_________________________________________________

2. Čím bys chtěl být jednou ty? A proč?

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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1. Prohlédni si obrázky a říkej, co jednotlivá povolání dělají, potom 
si vybarvi ten obrázek, které povolání bys chtěl/a dělat:
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