PRÁCE
NA FARMĚ

PRACOVNÍ LIST
7. 9. TŘÍDA
1. Jistě by sis rád přivydělal na nějaké brigádě.
Víš ale, co říká zákon o zaměstnávání nezletilých? Správné odpovědi zakroužkuj:
a) Zletilý je občan České republiky od:
• 15 let
• 16 let
• 18 let

b) Dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít, pokud budou dodrženy dvě podmínky:
• věk 14 let

○ nezletilý navštěvuje devátý ročník ZŠ

• věk 15 let

○ nezletilý ukončil devátý ročník ZŠ k 30. 6., ale smí začít pracovat až po letních prázdninách

• věk 16 let

○ nezletilý ukončil devátý ročník ZŠ k 30. 6., ale smí začít pracovat už v době letních prázdnin

c) Pro nezletilé zaměstnance platí určitá omezení, vyber:
• nezletilý smí pracovat jen pět hodin denně
• nezletilý nesmí pracovat v noci
• nezletilý musí dostávat během práce často a řádně najíst, aby měl na práci dostatek energie

2. Tvůj zaměstnavatel je povinen ti zajistit takové pracovní pomůcky, aby byly dodrženy podmínky bezpečnosti
práce. Také při práci na farmě jsi některé používal. Napiš jaké:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................
.
............................
.........
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3. Umíš správně pojmenovat nářadí na obrázcích?

kleště ...............................................................

kleště ...............................................................

...........................................................

...........................................................

4. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. A při práci nebo při sportu bohužel někdy dojde i ke zranění.
Zakroužkuj správnou odpověď:
a) Jaké je aktuální číslo na Záchranný systém

b) Jak vypadá stabilizovaná poloha?

platné v celé EU?

• vleže na zádech s podloženýma nohama

• 155

• vleže na břiše s hlavou otočenou k jedné straně

• 112

• vleže na boku s pokrčenými končetinami dále

• 158
• 150
c) Jak zastavujeme krvácení z nosu?

od podložky
• vleže na zádech s podloženou hlavou
d) Jak se zachováte, pozře-li někdo kyselinu?

• stlačením nosních křídel proti sobě

• vyvoláte zvracení

• předklonem hlavy a studeným

• podáte mléko

obkladem
• stlačením nosních křídel, záklonem
hlavy a studeným obkladem
• stlačením nosních křídel, předklonem
hlavy a studeným obkladem

• podáte co největší množství vody
• neděláte nic, dokud
se nedostaví lékařská
pomoc

