
 
 

          

Burza práce 

V rámci projektu „Škola s místem pro všechny“ 

Dne 25. 3. 2014 se na naší škole uskutečnila Burza práce – volba povolání. Akce se zúčastnilo 

6 tříd prvního i druhého stupně. Žáci měli možnost seznámit se teoreticky i prakticky 

s profesemi: kuchařka, květinářka, stolař a instalatér. Všichni zúčastnění byli seznámeni 

s náplní práce těchto povolání (co musí pro vykonávání dané profese vystudovat) a dále měli 

možnost si činnosti spojené s daným povoláním vyzkoušet.  

 

Profese č. 1 STOLAŘ 

 

V rámci této profese byli žáci seznámeni s tradiční rukodělnou a nyní i strojovou činností. 

Měli možnost vidět a pracovat postupy typickými pro toto povolání: měření, řezání, 

hoblování, pilování, broušení, klížení, lepení, dýhování, vrtání, šroubování.  

Hlavní náplní tohoto stanoviště byla oprava kuchyňské linky: a) nová police b) oprava dvířek 

c) nové pojezdy na  odkládací plochu pro klávesnici a myš u stolu na pc.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98ez%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hoblov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brou%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepen%C3%AD
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://samozka.wz.cz/PHP-grafika/vlajka.png&imgrefurl=http://samozka.wz.cz/PHP-grafika.php&h=202&w=302&tbnid=rPQAnH1zhPdU7M:&zoom=1&docid=j6UZsChP8NhPgM&ei=W6sxU5WCLoWMtAap6oCAAw&tbm=isch&ved=0CJEBEIQcMAw&iact=rc&dur=3221&page=2&start=10&ndsp=16
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=5ir5bZmvX_jYEM&tbnid=dm-d_r6oazw_BM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.predskolaci.cz/?attachment_id=6324&ei=eiAwU_fhJ9GV7AbG24G4Bg&bvm=bv.62922401,d.ZGU&psig=AFQjCNElRgD-1XXonxxdkwrFMYAZZGAwPA&ust=1395748806912964


 
 

Pomůcky a předměty s nimiž se žáci seznámili a pracovali: multifunkční stroj Quattro, police 

– laminátová dřevotříska, metr, žehlička, lemovací páska, panty, pojezdy, vruty, ochranné 

pomůcky (štít na obličej, rukavice), nůž na koberce, pilník, aku šroubovák, křížový 

šroubovák, fixy, šroubky. 

 

 

Profese č. 2 INSTALATÉR 

 

Žáci měli možnost vidět a vyzkoušet si: výměnu koupelnové baterie, výměnu těsnění v 

koupelnové baterii, čištění odpadu – sifonu a také, jak vlastně vypadají trubky, jejich spoje a 

jak to vypadá, když vedou ve zdi – správný sklon, směr apod. Žáci demontovali umyvadlo ze 

zdi, měřili rozteče umyvadla, umisťovali a upevňovali umyvadlo na zeď, čistili odpad, 



 
 

zkoušeli spojovat trubky, orientačně zjišťovali ceny materiálu: koupelnové baterie, trubky, 

umyvadlo, sifon apod.  

Materiál, který viděli a s kterým měli možnost pracovat: trubky z umělé hmoty a mědi, 

spojovací tvarovky - kolena, oblouky, T odbočky, redukce a zátky, kohoutky, koupelnové 

baterie, umyvadlo, sifon, těsnění, metr, šrouby, kohoutky. 

 

Profese č. 3 KVĚTINÁŘKA 

 

Žáci by seznámeni s tím, co vše dělá květinářka: aranžuje kytice a věnce, komunikuje se 

zákazníky, upravuje, řeže a suší květiny, pečuje o vystavené květiny a rostliny, prodává 



 
 

květiny. Zúčastnění viděli různé typy vazeb, květiny, rostliny, spoustu materiálu: stuhy, 

přízdoby, organzu, Florex, nůžky, nože, květiny hrnkové a řezané apod.  

Úkol byl pro každou skupinu jiný. Někteří se učili vytvářet krásné mašle do květinové vazby, 

jiní podle zadání vázali jednoduchou kytici. 

 
            

 

Profese č. 4 KUCHAŘKA 

 
Profese, na kterou se snad všichni žáci nejvíce těšili.  Kuchařka představila žákům poměrně 

jednoduchý a chutný pokrm. Palačinky na slano se špenátovou náplní a nastrouhaným 

eidamem  a palačinky na sladko s marmeládou a šlehačkou.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iNfhJLlrYimzsM&tbnid=pZYJkETkaPGBEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-jedzenie.html&ei=d4UxU_b3FsPlswbJ7IDoBg&psig=AFQjCNHTO-FeO_5nxjAEZ7P4BtKOmPK9Mg&ust=1395840624309389


 
 

Prvně žáci sledovali, co a jak kuchařka vaří, smaží či peče. Na tabuli byl popsán recept na 10 

palačinek. Žáci dle instrukcí připravili těsto. S pomocí kuchařky usmažili z těsta palačinky, 

které dávali na talíř. Poté každou palačinku potřeli marmeládou nebo špenátem se strouhaným 

sýrem. Zatočili, nakrájeli a s chutí jedli.  

         

Tento den se všem zúčastněným žákům i pedagogům moc líbil.   

 

 

Mgr. Hana Lukovská 


