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12 Klíče k úspěchu: pracovní list 

Úkol 1: Popiš své budoucí povolání, které by bylo zároveň jak tvým 
koníčkem, tak tvou finanční obživou. 

 

Úkol 2: Odpověz na tyto otázky. 

Otázka Ano Ne 

Můžeš zlepšit svůj prospěch v předmětu matematika?   

Dokážeš se zastat spolužáka, kterého šikanuje jiný žák?   

Dokážeš za rok vydělat 50 000,- Kč?   

Dokážeš pomoc rodičům v jejich tíživé finanční situaci?   

Dokážeš pomoc rodičům se svým mladším sourozencem tím, že ho 
budeš každý den vyzvedávat ze školky? 

  

Úkol 3: V tabulce je uveden jeden z návrhů cílů. Tabulku doplň o své 2 
konkrétní cíle podle vzoru. (Místo na své cíle najdeš na další straně.) 

CÍL DATUM 

1. Hrát kopanou za žáky, okresní přebor Krč  30. 6. 2013 

Když máme vytyčený jasný cíl, můžeme udělat seznam činností, které 
musíte vykonat, abyste dosáhli tohoto cíle:  
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Cíl č. 1 – Hrát kopanou za žáky, okresní přebor Krč 

Činnosti: 

1. Splnit požadavky náboru fotbalového klubu. 

2. Našetřit na kopačky. 

3. Udělat si volno na tréninky. 

Vlastnosti, které potřebuji k dosažení cíle: 

1. Uběhnout 60 m pod 30 sekund. 

2. Driblink s míčem s oběma nohama. 

3. Touha po vítězství. 

Nedostatky, které je nutno odstranit: 

1. Naučit se kopat do míče oběma nohama. 

2. Nevzdávat prohraný zápas, bojovat až do posledního hvizdu rozhodčího. 

 
 

Prázdná tabulka pro tvoje vlastní cíle: 

CÍL DATUM 

1.  
 

2.  
 

Když jste sepsali své vlastní cíle, udělejte si také seznam činností, které 
k němu vedou, podle výše uvedeného vzoru:  

MŮJ CÍL č. 1 
Činnosti: 

1.  

2.  

3.  
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Vlastnosti, které potřebuji k dosažení cíle: 

1.  

2.  

3.  

Nedostatky, které je nutno odstranit: 

1.  

2.  

3.  

 

MŮJ CÍL č. 2 
Činnosti: 

1.  

2.  

3.  

Vlastnosti, které potřebuji k dosažení cíle: 

1.  

2.  

3.  

Nedostatky, které je nutno odstranit: 

1.  

2.  

3.  

 

  



Jméno žáka: ___________________________ Třída: ________ Datum:__________ 

4 

Úkol 4: Napiš, který přístup chování a jednání v klíči převzetí odpovědnosti 
ty upřednostňuješ a proč. 

 

 


