Střední odborné učiliště

Smysluplnost mé práce

Pracovní listy

Pracovní listy: Petr a výběr povolání

Střední odborné učiliště

Otázka

Smysluplnost mé práce

ANO

Bavilo Petra studium?
Trefil se s výběrem školy?
Dělá Petr to, co vystudoval?
Když si špatně vybereš školu, je to konec světa?
Proč šel Petr studovat geodézii?

•
•

Myšlenky, které mě zaujaly (zapiš alespoň dvě):
1.

2.

3.

NE

3. V čem jsem dobrý/á:

4. Co umím udělat kvalitně:

1. Co mě baví, co dělám rád/a:

2. Co bych rád vyzkoušel/a,
naučil/a se:

Vyplň tabulku. Do každého sloupce napiš alespoň dvě věci, ale čím více nápadů, tím lépe.

6. Co z toho, co umím,
svět a lidé v něm potřebují:

5. V čem si ostatní
všímají, že mi jde dobře:

Pracovní listy: Pro co ráno vstávám
Střední odborné učiliště
Smysluplnost mé práce

Pracovní listy: Kvíz o životě J. A. Komenského

Střední odborné učiliště

Smysluplnost mé práce

Do sloupce “Co si myslíme” napište, jaká odpověď je podle vás správná. Někdy může být i více odpovědí správných.
Otázka
1. Komenský se narodil:
A. v Polsku
B. v Rakousku (v Habsburské monarchii)
C. na Moravě (v Moravském markrabství)
D. ve Francii
2. Doba, ve které Komenský žil byla:
A. jedno z nejkrvavějších století, které kdy lidstvo zažilo
B. jedno z nejmírovějších století
C. normální, vyrovnaná doba
3. Za svého života čelil epidemii:
A. cholery
B. Covidu 19
C. moru
4. Hlavním náboženstvím jeho rodné země v té době bylo:
A. katolictví
B. protestantismus
C. svoboda vyznání (nebylo určené)
5. Rodina
A. Byl třikrát ženatý, protože mu první dvě manželky zemřely.
B. Zemřeli mu v raném dětství rodiče.
C. Všichni byli zdraví jako řípa.
6. Komenského osobní vyznání víry bylo:
A. katolictví
B. protestantismus
C. byl bez vyznání
7. Cestování:
A. Jako student odjel do cizí země, poté se vrátil domů.
B. Nikam nejezdil, vždy bydlel a pracoval jen v zemi, kde se
narodil.
C. V dospělosti byl nucen svou vlast opustit a nikdy mu nebylo
umožněno se tam vrátit.
D. Procestoval řadu zemí.
8. O práci Komenský řekl:
A. Pracovat, pracovat, pracovat.
B. Správně se daří dílo, když je poctivé a k Boží slávě.
C. Hlavně ať máme plné břicho.
D. Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit ani
jednotlivým členům tohoto celku.
E. Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl.
F. Neskládat ruce v klín.

Co si myslíme

Co jsme se
dozvěděli z příběhu

