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ČESKÝ JAZYK sloh
Následující text prostudujte, podívejte se na vypracované vzory životopisu na internetu:

Struktura životopisu
Hlavička
Je nutné, aby každý životopis obsahoval hlavičku se základními údaji. Patří sem osobní
informace jako je jméno a příjmení, datum narození, adresa (trvalé i přechodné bydliště),
telefon, e-mail a vaše foto. Dále zde mohou být uvedena data jako rodinný stav, občanství či
informace o aktuálním zdravotním stavu, jejichž uveřejnění ovšem záleží pouze na vašem
rozhodnutí.

Fotografie
Strukturovaný životopis by rozhodně měl obsahovat vaši fotografii. Podle povahy vaší práce
nemusí být nutně jako z občanky nebo profi studia. Vyvarujte se ale momentek z dovolené,
fotce se slunečními brýlemi, s rušivým pozadím, apod. (inspirace pro vzor strukturovaného
životopisu). Vhodná fotka dělá divy a váš životopis si personalisté mnohem lépe zapamatují,
což může mít jistý vliv na pravděpodobnost přizvání k následnému pohovoru.

Vzdělání
Struktura životopisu dále pokračuje informacemi o dosaženém vzdělání, které se uvádí v
sestupném pořadí. Základní škola se neuvádí, pokud není zároveň vaším jediným vzděláním.

Pracovní zkušenosti - praxe
Při sestavení životopisu nesmí chybět dosavadní pracovní zkušenosti, které budou jistě
zajímat potenciálního zaměstnavatele. Uvádí se délka zaměstnání, jméno zaměstnavatele či
firmy, místo výkonu práce, název pozice a stručný popis její náplně. Stejně jako u předchozí
položky – vzdělání – budou i pracovní zkušenosti sestaveny v sestupném směru (tedy od té
nejaktuálnější). Podívejte se na vzor životopisu 2020 zdarma.

Máte dobré vztahy s předchozím zaměstnavatelem? Může někdo vaši práci doporučit? V tom
případě určitě uveďte i jméno a kontakt této referenční osoby.
Pokud jste čerstvým absolventem bez pracovních zkušeností, je dobré do strukturovaného
životopisu zakomponovat alespoň informace týkající se praxe během studia, vašich
zajímavých studijních projektů nebo aktivitu v rámci studentských organizací. Nezapomeňte
ani na brigády, a nebojte se je doplnit o hodnocení od vašeho zaměstnavatele.

Kurzy
Absolvované kurzy a školení svedčí o vaší ochotě na sobě pracovat a rozvíjet se. Do této
rubriky tedy patří všechny zajímavé a důležité kurzy (např. jazykové nebo počítačové),
obchodní školení, semináře a workshopy, které jste absolvovali. Jazykovým znalostem a
schopnostem se můžete podrobněji věnovat v oddíle tomu přímo určeném.

Počítačové znalosti
Sekce zahrnující všechny programy či programovací jazyky, které jste schopni ovládat. Ještě
lepší bude, pokud je doplníte o úroveň dovednosti.

Jazykové znalosti
Je vhodné sepsat všechny cizí jazyky, které ovládáte a nezapomenout zmínit úroveň psané i
mluvené formy. Ta se nejčastěji vyjadřuje pomocí evropského referenčního rámce, který
komplexně posuzuje úroveň porozumění, mluvení a psaní uchazeče v daném jazyce (základní,
pasivní, mírně pokročilá znalost, atd.). Stejně tak se v této sekci budou dobře vyjímat různé
certifikáty a jazykové zkoušky. Nebuďte zbytečně skromní, ale zároveň příliš nepřeceňujte
své schopnosti - zaměstnavatel může vést pohovor v jazyce, který jste uvedli.

Řidičský průkaz
Ve strukturovaném životopise se mohou dále objevit informace o tom, zda vlastníte řidičský
průkaz a jaké je skupiny. Patří sem i vaše další schopnosti. Stejně jako zájmy v životopise plní
nezaměnitelnou funkci, jež vám může být nápomocná při žádání o pracovní místo.

MATEMATIKA
Podívejte se na
video:https://www.youtube.com/watch?v=aNserce52GE#utm_content=organic&utm_term=youtube
.com%20procenta&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Procenta%20%20%C3%BAvod%20-%20YouTube

Procento - pojem(zapsat do sešitu)

Poznámka: velikost řádku i sloupce si můžete zvolit 0,5cm (nebo použijete čtverečkovaný papír,
vystřihnetea jeden čtvereček - 1% vybarvíte).

Základ (celek) je vždy100%.
Červeně je označena
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čtverce (1 čtvereček ze 100 čtverečků, 1 čtvereček z celku)

Červeně je označena 0,01 čtverce.
Červeně je označenojedno procento= 1%
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Vypracovat do sešitu:
1) Vyjádři v procentech:
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2) uč. str.236/3a)b) vypracovat dle vzoru
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FYZIKA
Měření atmosférického tlaku
uč. str.133 - 135, nakreslit obrázek str. 135 Torricelliho pokus, napsat poznámky do sešitu: str
135 od Atmosferický tlak určíme až po poznámku
https://www.youtube.com/watch?v=EyuJ5973Ims

ANGLICKÝ JAZYK – překlad Přítomný čas prostý a průběhový
1.
2.
3.
4.
5.
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Proč nemáš na sobě svetr? – Není mi zima.
Co zrovna děláš ? Dívám se na TV.
Můžu mluvit s Johnem? Bohužel ne, právě se koupe.
Obvykle mluvíme česky, ale teď mluvíme anglicky.
Podívej, prší .
Prší tady často ?
Co to čteš ? Čtu knihu o zvířatech.
Obvykle chodíme v neděli do kina, ale dnes jdeme do divadla.

NĚMECKÝ JAZYK
SK2– PS: 11/21 – ve 4.pádě přivlastňovacích zájmen
Klíč k řešení cvičení: PS: 10/19
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