
JAK STRUKTUROVAT 
ŽIVOTOPIS 

Pracovní list pro ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Pomůcky: tabule/flipchart, připojení k internetu (wi-fi)



Pracovní list učitele

Průběh hodiny:

1. Učitel napíše na tabuli/flipchart slovo ŽIVOTOPIS.
2.  Žáci píší individuální brainstorming na téma ŽIVOTOPIS. Informace z brainstormingu si žáci sdělí ve dvojici, 

případně trojici.
3. Následuje společný záznam myšlenek na tabuli/flipchart, kdy jedna dvojice/trojice sdělí právě jednu myšlenku.
4.  Učitel rozdá žákům pracovní list, následuje práce ve dvojicích a práce na internetu s webovou stránkou  

www.europass.cz.

Za pomoci webové stránky www.europass.cz přiřaďte a napište informace z tabulky do správné kolonky. Zakroužkujte/ba-
revně označte informace, které se podle Vašeho názoru do životopisu uvádět nemusí. 
Informace, které se nemusí uvádět do životopisu, jsou tučně.

 19 let                       hra na violoncello v orchestru                schopnost práce na více úkolech

 studijní stáž v Londýně                svobodná           baristický kurz   španělština – úroveň A2

 základní škola P. Bezruče            788 511 405             brigáda v Café All together, Zlín  

        vyjadřovat se jasně a přiměřeně        Střední odborná škola ekonomická, Zlín 

    obsluha sociálních sítí a profilů (FB, IG)

 zkouška z angličtiny FCE (B1)  psaní všemi deseti   milovnice kávy

Jméno Karolína Mrázková
Osobní informace   .....................................................................................................................................
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Organizační dovednosti  .....................................................................................................................................
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5.  Debata s žáky
Jaké informace by neměly chybět ve správném životopisu?

6. Samostatná práce žáků
Učitel nechává vyplnit vlastní životopis v pracovním listu. Žáci mohou zkontrolovat své řešení podle vyplněného 
příkladu životopisu, který je dostupný na http://www.europass.cz/co-je-europass/zivotopis. Zde najdou i další rady, 
tipy, užitečné informace a odkazy. 

7. Společné procházení životopisu ve dvojici/trojici a pak společně se třídou.



Pracovní list žáka

1. Víte, jaké kolonky má obsahovat strukturovaný životopis a co si do životopisu vyplnit? 
Za pomoci webové stránky www.europass.cz přiřaďte a napište informace z tabulky do správné kolonky. Zakroužkujte/ba-
revně označte informace, které se podle Vašeho názoru do životopisu uvádět nemusí. 
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