
Žáci si prakticky vyzkouší aktivitu, která se jim brzy může hodit: hledání vhodné
brigády na pracovních portálech a stránkách firem.

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě
1. Představte si, že vám už bylo 15, popř. 18, a zamyslete se, jakou brigádu / práci

byste si chtěli najít (kde, jaký má být obsah práce, kolik času chcete práci věnovat,
kolik byste si chtěli vydělat).

2. Hledejte na internetu (nálech, stránkách firem) a zkuste najít brigádu, která co
nejvíc odpovídá vašim představám.

3. Vypište si jaké je k vaší vysněné práci potřeba vzdělání, případně praxe.
4. Jaký bude váš plat na vysněné pozici?

Výsledky svého hledání si navzájem prezentujte v menší skupince. Představte krátce
spolužákům svou vybranou brigádu a vysvětlete, proč jste se rozhodli zrovna pro tuhle,
jaké jsou její výhody a zda má i nějaké nevýhody. Poté si poslechněte výsledky hledání
ostatních ve skupině. Našel někdo brigádu, která by vás lákala ještě víc než ta vaše?

TIP: zkuste si domluvit jeden pracovní den s osobou, která už vaši vysněnou práci
vykonává

Popis pro učitele

Aktivita
Učitel rozdá pracovní listy, pomůže s rozdělením do menších skupin a ujistí se, že všichni
rozumí zadání. Pak nechá žáky samostatně pracovat (zamýšlet se, hledat brigády, později
si ve skupině prezentovat výsledky), prochází třídou a v případě potřeby radí a pomáhá.

Na konci hodiny spolu se žáky provede krátké shrnutí aktivity (Jakou práci / brigádu si žáci
vybrali nejčastěji? Jaká byla nejzajímavější? Jaká byla průměrná nabízená odměna? Jaké
požadavky musejí uchazeči splňovat?) a probere s nimi, zda/kdy plánují si práci / brigádu
opravdu najít a jestli jim cvičné hledání s těmito plány nějak pomohlo.

TIP: Aktivitu je možné pojmout jako psaní dopisu svému staršímu já. Učitel může pracovní
listy od žáků vysbírat a dát jim je na konci jejich studia či poslat poštou po několika letech.
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