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Tento pracovní list si vytiskněte podle počtu čtveřic ve třídě a rozstříhejte. Každá čtveřice dostane nejprve jednu sadu 
lístečků, nadpisy (Podnikání, Zaměstnání) vynechte. 

Až později během aktivity rozdáte nadpisy.

PODNIKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Pracovní dobu si určuji sám. Mám dané, v kolik hodin v práci začínám  
a kdy končím. Povinná pauza na oběd je prima.

V době dovolené nemám příjem. V době dovolené mám příjem jako jindy.

Nesu zodpovědnost za vše, co se ve firmě děje. Jsem zodpovědný jen za to, co vyrobím.  
Nic víc a nic míň.

Nemám jasně rozdělený pracovní a volný čas.  
Často pracuji bez volného času doma.

Doma se práci nevěnuji.

Vše potřebné k práci, např. budovu, pracovní pomůcky, 
účetní atd. si zajišťuji sám.

Vše potřebné k práci mi zajišťuje a spravuje ten,  
pro koho pracuji.

Nikdo mi nezaručí zisk. Někdy mám zisk, někdy ztrátu. Pracuji do výše svého platu určeného tabulkou.

Nesu riziko za své rozhodování bez toho,  
aby mě někdo kontroloval.

Mám možnost kariérního růstu.

Inspiruje mě nepředvídatelnost mé práce. Vyhovuje mi pravidelnost a předvídatelnost  
mé pracovní činnosti.

Sám si určuji, čemu se budu věnovat, sám si hledám 
zákazníky i spolupracovníky.

Jsem spokojený, když znám přesný obsah své práce, 
kterou mám vykonat.

Nechci mít nadřízeného, který aby mi zadával práci. Jsem rád, když mi nadřízený řekne co,  
jak a do kdy mám udělat.
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Charakterizuj, jak vidíš ty ZAMĚSTNÁNÍ a PODNIKÁNÍ. Nejde o to, trefit se do nějakých správných odpovědí,  
ale o tvůj vlastní pohled na věc. Postupuj podle zadání na řádcích. 

ZAMĚSTNÁNÍ
Jaké je zaměstnání? (napiš 2 přídavná jména)

Co dělá/Jak působí zaměstnání? (napiš 3 slovesa)

O zaměstnání napiš větu o 4 slovech:  (můžeš vynechat sloveso)

Shrň zaměstnání 1 slovem:

PODNIKÁNÍ
Jaké je zaměstnání? (napiš 2 přídavná jména)

Co dělá/Jak působí podnikání? (napiš 3 slovesa)

O podnikání napiš větu o 4 slovech: (můžeš vynechat sloveso)

Shrň podnikání 1 slovem:
 

MOJE PRÁCE SNŮ
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