
Zadání práce pro ty, kdo už jsou skoro přijati  
 
Ondra (truhlář) 
 
Milý Ondro, 
 
tvým úkolem pro následující týdny bude práce, kterou už si budeš trénovat částečně svoje 
budoucí povolání. Trošku tím předběhneme čas, bude to, jako bys už byl na střední škole . 
 
Zadnání A: 

1. Psal jsi mi, že občas pomáháš tatínkovi a táta je, myslím, truhlář? 
2. Až s ním půjdeš zase do „práce“, pomáhat, tvým úkolem bude popsat nám nějakou 

truhlářskou činnost 
3. Vytvoř pracovní postup pro vše, co budeš dělat tak, abych to podle toho postupu 

dokázala udělat doma i já nebo kdokoli jiný! (třeba vyčistit a opravit dřevěnou židli, 
nebo připravit dřevo na skříň…) 

4. Doplň fotkami a nezapomeň se podívat, co vše a v jakém pořadí se v pracovním 
postupu musí nafotit 

5. Podívej se na nějaké weby o truhlařině, dám ti tipy, kam mrknout, abys věděl, co vše 
je potřeba napsat a nafotit a jak  

(např.: https://www.truhlarstvi-postaru.cz/index.php/postupy-a-navody, 
https://www.truhlarskyportal.cz/kategorie-clanku/9271 
NA FOTKÁCH BUDEŠ VŽDYCKY ALESPOŇ Z ČÁSTI VIDĚT I TY (nemusí to být na všech, 
ale musí být jasné, že jsi opravdu pracoval ty osobně a sám, že jsi fotky nestáhl z netu, nebo 
za tebe nedělal táta)  

6. Přidej klidně i obrázek z internetu, na kterém bude například názorně ukázáno, jaké 
nářadí je k tomu potřeba … ale lepší je vždy fotit své vlastní  

7. Postup i s fotkami mi pošli do mailu – ideálně v nějakém dokumentu jako je WORD 
nebo PWP…ne v mailu!  
 

Zadání B 
1. Až budeš mít hotovo, vyfoť výsledné dílo, věc, produkt 
2. Napiš jednoduchý slogan*, jednu větu, která bude lákavou pozvánkou na tvou firmu a 

kterou doplníš k fotce věci 
3. Bude to vlastně taková reklamní fotka s popiskem 
4. Svůj výtvor mi opět pošli ve Wordu, nebo lépe v PWP  

 
Na svou práci máš čas do konce května, doporučuju ti ale průběžně mi něco poslat, abys 
věděl, že jsi na správné cestě…  
 
Hodně zdaru! 
Pavla Charvátová 
 
*Slogan je krátký textový útvar obvykle čistě prospěšné povahy a charakteru. Jedná se často jen o 
stručné heslo či snadno zapamatovatelnou průpovídku, jež slouží primárně k upoutání pozornosti 
čtenáře či posluchače 
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