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(předmět) 

OV Skladové hospodářství 

 

Autor Brožová Karin 
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ÚVOD KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 

Vzdělávací materiál je určen k procvičování tématu skladového hospodářství pro učební obor 

Cukrář. 

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

VUM 01 

Druh: pracovní list   

Ročník:  2.          

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti přepočtů surovinových norem.  Je určen k seznámení 

s recepturami v rámci praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. 

Použití do výkladové části hodiny.  

 

VUM 02 

Druh: test   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti přepočtů surovinových norem. Je určen k ověření 

znalostí praktického využití přepočtu surovinové normy pomocí převodového čísla v praxi. Žáci pracují 

samostatně, můžou použít kalkulačku. 
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VUM 03 

Druh: test  

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti přepočtů surovinových norem. Je určen k ověření 

znalostí praktického využití přepočtu surovinové normy pomocí převodového čísla v praxi. Žáci pracují 

samostatně, můžou použít kalkulačku. 

VUM 04 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti vah. Je určen k seznámení s váhami v rámci 

praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. Použití do výkladové části 

hodiny. 

 

VUM 05 

Druh: test  

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti vah. Je určen k seznámení s váhami v rámci 

praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. Použití do výkladové části 

hodiny. 

 

VUM 06 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k objasnění pojmu délka. Je určen k seznámení s jednotkami délky v rámci 

praktického vyučování. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. Použití do výkladové části 

hodiny. 

 

VUM 07 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k objasnění pojmu hmotnost. Je určen k seznámení s jednotkami hmotnosti 

v rámci praktického vyučování. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. Použití do 

výkladové části hodiny. 
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VUM 08 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k objasnění pojmu objem. Je určen k seznámení s jednotkami objemu v rámci 

praktického vyučování. Lze použít pro výklad či pro zopakování a ucelení látky. Použití do výkladové části 

hodiny. 

 

VUM 09 

Druh: test   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti jednotek délky, hmotnosti a objemu. Žáci pracují 

samostatně. 

 

VUM 10 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převádění jednotek objemu.  Je určen k seznámení 

s převáděním jednotek objemu v rámci praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro zopakování 

a ucelení látky. Použití do výkladové části hodiny. 

 

VUM 11 

Druh: test  

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převodů jednotek objemu. Je určen k ověření znalostí 

praktického využití převodu v praxi. Žáci pracují samostatně. 

 

VUM 12 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace:   Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převádění jednotek hmotnosti.  Je určen 

k seznámení s převáděním jednotek hmotnosti v rámci praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro 

zopakování a ucelení látky. Použití do výkladové části hodiny. 
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VUM 13 

Druh: test  

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převodů jednotek hmotnosti. Je určen k ověření 

znalostí praktického využití převodu v praxi. Žáci pracují samostatně. 

 

 

 

VUM 14 

Druh: pracovní list   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převádění jednotek délky. Je určen k seznámení 

s převáděním jednotek délky v rámci praktického výcviku. Lze použít pro výklad či pro zopakování 

a ucelení látky. Použití do výkladové části hodiny. 

 

VUM 15 

Druh: test   

Ročník: 2.  

Anotace: Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti převodů jednotek délky. Je určen k ověření znalostí 

praktického využití převodu v praxi. Žáci pracují samostatně. 

 

VUM 16 

Druh: test  

Ročník: 2.  

Anotace:  Materiál slouží k ověření znalostí v oblasti přepočtů surovinových norem. Je určen k ověření 

znalostí praktického využití přepočtu surovinové normy v praxi. Žáci pracují samostatně, můžou použít 

kalkulačku. 


