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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

iQLANDIA - nové programy propojující formální a neformální
vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008275

Název programu

Řemesla a společnost

Název vzdělávací instituce

IQLANDIA, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 10, 460 12 Liberec

Kontaktní osoba

Ing. Ondřej Votruba

Datum vzniku finální verze
programu

20. 2. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

Děti 5-7 let

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Tematická oblast 2: Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních
organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturněspolečenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení
s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření
atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež
kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších
obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných
kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

www.iqlandia.cz

Tematická oblast 5: Využívání kreativního a inovativního potenciálu
dětí a mládeže.
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Tvůrci programu
Odborný garant programu

Ing. Renata Rydvalová, Mgr. Jana Havlíková Bittnerová, Mgr. Jan
Havlíček
Mgr. Jan Havlíček

Odborní posuzovatelé
Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Program je zaměřený na polytechnické vzdělávání pro předškolní děti. Děti během programu
několikrát navštíví dílničky v science centru, kde jsou pro ně připraveny aktivity rozvíjející jejich
manuální zručnost. Část aktivit se může odehrát ve školce dle dostupného vybavení. Program tak
propojí aktivity v MŠ s aktivitami ve středisku neformálního vzdělávání (science centru), kde je zázemí
a vybavení, které není v mateřských školách běžně dostupné. Prostřednictvím praktických činností si
děti budují kladný vztah k řemeslům a manuálním činnostem a seznámí se se sociálně-kulturní úlohou
řemesel ve společnosti. Aktivity odpovídají vzdělávacím oblastem Dítě a společnost a Dítě a svět.
Během programu si děti v dílničkách vyrobí jednoduchý výrobek, který si odnesou domů/do školky.
Důraz je kladen na práci se dřevem, plasty a textilem a dalšími činnostmi spojenými s těmito materiály
(lepení, stříhání, barvení, řezání, pilování, zatloukání aj.).

1.3 Cíl programu
Cílem programu je získat praktickou zkušenost se základními postupy při mechanické výrobě několika
předmětů a získat vztah k různým řemeslům. Cílem je také seznámit děti s bezpečným zacházením
s nářadím, které při výrobě používají, a s bezpečným pohybem v dílně. Děti by si také díky vlastní
zkušenosti s výrobou měly lépe představit náročnost konstrukce a výroby složitějších technických
zařízení.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
V rámci programu žáci rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se, Využívání kreativního
a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Konkrétní způsob rozvoje jednotlivých kompetencí:
Komunikace v mateřském jazyce – při jednotlivých aktivitách dostávají děti instrukce k aktivitám a pro
zdárný výsledek je potřeba, aby všemu rozuměly a dokázaly správně položit otázku, pokud je jim něco
nejasného. Protože děti pracují buď samostatně nebo ve dvojicích v jednom prostoru, je nutné, aby
vzájemně komunikovaly a domluvily se, kdo bude kdy používat nářadí nebo nástroj, který není
k dispozici pro každého.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – při pokročilejších
aktivitách po zvládnutí základních pracovních postupů musí děti zapojit svou prostorovou
představivost, aby dokázaly vyrobit funkční výrobek. Při některých aktivitách také děti využívají
schopnost řídit se strukturovanými obrázkovými instrukcemi, což je základem budoucího porozumění
grafům a tabulkám.
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Schopnost učit se – při všech aktivitách se děti seznamují s novými nástroji a je potřeba, aby se s nimi
naučily pracovat. Při aktivitách je zvolen postup od jednoduššího ke složitějšímu a je nutné, aby se děti
naučily a zapamatovaly si základní poznatky pro navazující aktivity.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – po zvládnutí základních postupů
mohou děti uplatnit svou kreativitu při závěrečných fázích výroby jednotlivých předmětů. Díky tomu
mohou vzniknout ze společného základu zcela odlišně vypadající výrobky, které se někdy liší
i funkčností.

1.5 Forma
Každá část vzdělávacího programu je realizována formou skupinové výuky, během níž mají všechny
děti možnost samostatné praktické činnosti. Každá aktivita je zakončena společným vyhodnocením
práce.

1.6 Hodinová dotace
Program se skládá ze 7 praktických aktivit, které celkem zaberou minimálně 16 hodin (5 x 2 hodiny
a 2 x 3 hodiny).

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Program je připraven pro skupinu dětí předškolního věku (5-7 let). Počet dětí záleží na prostorových
možnostech a vybavenosti dílny. Aktivity je možné realizovat postupně s menšími skupinkami dětí.

1.8 Metody a způsoby realizace
V průběhu programu jsou využity různé výukové metody. Děti pracují ve skupinách i samostatně, důraz
je kladen na dovednostně-praktické aktivity. Některé informace jsou dětem předávány formou
příběhu.

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1: Aktivity v dílně
Jednotlivé aktivity jsou za sebou řazeny postupně tak, aby děti postupovaly od jednodušších úkonů ke
složitějším. Aktivity jsou velmi praktické, teoretické informace jsou pouze okrajové, aby se děti učily
přímým prožitkem a samostatným zkoušením všech činností.
Téma č. 1: Lepení – výroba papírového zvířátka (2 hodiny)
Při první aktivitě se děti seznámí s prostředím dílny, pravidly bezpečného pohybu a práce
v dílně. Vyzkouší si jednoduchou aktivitu se štětcem a lepidlem – slepování kartonového
zvířátka. Procvičí si také postupnou číselnou řadu přirozených čísel.
Téma č. 2: Řezání a zatloukání – výroba housenky (2 hodiny)
Děti si vyzkouší samostatnou práci s pilkou a pilníkem při výrobě housenky. Naučí se správně
obsluhovat svěrák. Kromě řezání a pilování je čeká také práce s kladivem – zatloukání hřebíčků.
Při závěrečném dokončování vyráběné housenky mohou projevit svou manuální zručnost
a kreativitu, kdy pomocí bavlnek vytvoří různobarevné varianty housenek.
Téma č. 3: Vrtání a uzlování – výroba dřevěného robota (3 hodiny)
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K řezání a pilování přidají děti novou dovednost – vrtání vrtačkou. Při výrobě dřevěného robota
získají zkušenost s nutností správné orientace provrtávaného útvaru a jeho správného
upevnění ve svěráku. Při dotváření končetin robota z provázku si děti procvičí základní uzly.
Téma č. 4: Plánování a geometrie – bludiště pro kuličku (2 hodiny)
Pokud už děti ovládají řezání, pilování i vrtání, mohou vytvářet i složitější výrobky. Při
sestavování bludiště je kromě slepování předpřipravených dílů čeká také naplánování
překážkové dráhy pro kuličku a vyvrtání otvorů, jimž se musí kulička v bludišti vyhnout. U této
aktivity musí děti kromě manuální činnosti projevit také schopnost plánovat a odhadovat.
Téma č. 5: Řezání a dlabání – domeček pro berušky (2 hodiny)
Aktivita kombinující pobyt ve venkovním prostředí a práci v dílně učí děti vyhledávat přírodní
materiály v terénu a následně s nimi pracovat za použití nástrojů, se kterými se seznámily
v dílně. Prostor dostane i fantazie a kreativita. Domeček pro berušky je minimalistickou
variantou hmyzího hotelu.
Téma č. 6: Spojování a konstrukce – budka pro šoupálka (2 hodiny)
Další aktivita propojující přírodu kolem nás s aktivitami dětí je výroba budky pro šoupálka.
Z předem připravených dílů děti sestaví budku, kterou mohou po smontování následně zavěsit
na strom v okolí svého domova nebo třeba na školní zahradě.
Téma č. 7: Přírodní materiály a architektura – domeček pro skřítky (3 hodiny)
Kreativní úkol, při kterém budou moci děti využít všechny dovednosti, se kterými se doposud
seznámily. Z různých materiálů a různými postupy mohou na připravené konstrukci
dvoupatrového domečku vyrobit originální domeček pro skřítky. Velký prostor dostane
fantazie, ale také praktické zkušenosti s lepením, stříháním, vrtáním, zatloukáním a dalšími
dovednostmi.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro realizaci vzdělávacího programu je potřebná dílna vybavená nářadím. K jednotlivým aktivitám jsou
zapotřebí různé druhy a typy vybavení, takže lze vybírat aktivity právě dle vybavenosti dostupné dílny.
Není nutné mít dílnu vybavenou 10 pracovními místy, při menším počtu stolů a nářadí je možné rozdělit
děti na menší skupiny a věnovat se jim postupně v delším časovém období.
Pro realizaci vzdělávacího programu v plném rozsahu je zapotřebí následující vybavení, ideálně vždy
v počtu 10 kusů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovní stůl přizpůsobený velikostí dětem předškolního věku
lepidlo, štětce různé velikosti, kelímek na lepidlo
svěrák, případně svěrka
pilka na dřevo
pilníky různé hrubosti
smirkový papír
dláto, kladívka
akušroubovák
spojovací materiál – hřebíčky, šroubky, dřevěné kolíčky
úklidové prostředky – smetáček a lopatka, kbelík, hadr
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1.11 Plánované místo konání
Vzdělávací program se může odehrávat v prostředí mateřské školy či v zařízení neformálního
vzdělávání. Důležitou podmínkou pro realizaci většiny aktivit je dílna vybavená pro základní práci se
dřevem. Některé aktivity se dají realizovat i v prostředí školní zahrady či učebny připravené na
klasickou výtvarnou činnost.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Program je možno realizovat v každé dílně přizpůsobené předškolním dětem.
Jednotlivé aktivity mohou učitelé zařadit do celoročního plánu a přizpůsobit je svým aktuálním
podmínkám časovým, prostorovým i technickým. Aktivity jsou také variabilní podle nástrojů, které jsou
právě k dispozici a také podle zručnosti dětí.
Pokud není ve školce dostupná dílna, je možné propojit aktivity ve školce s oblastí neformálního
vzdělávání, a to jak v science centrech, tak například v prostorách zájmových kroužků pod záštitou
např. domů dětí a mládeže. Ty mají často vybavené dílny, kde je možné po domluvě vzdělávací program
nebo jednotlivé aktivity realizovat.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu

Počet realizátorů/lektorů: 2 (neformální vzdělávání) + 1 (formální vzdělávání)
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora včetně
odvodů
z toho

Předpokládané náklady
12000,250,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

0,-

Náklady na zajištění prostor

4800,-

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0,-

Doprava účastníků

0,-

Stravování a ubytování účastníků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

0,Příprava, překlad, autorská práva apod.

0,-

Rozmnožení textů – počet stran:

0,-

z toho
Režijní náklady
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z toho

Stravné a doprava organizátorů

0,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

0,-

Doprava a pronájem techniky

0,-

Propagace

0,-

Ostatní náklady (materiál na výrobu)
Odměna organizátorům

14000,0,-

Náklady celkem

30800,-

Poplatek za 1 účastníka Při počtu 20 dětí

1540,-

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Program bude po finálním schválení zveřejněn na portále www.RVP.cz. Zároveň bude finální podoba
programu zveřejněna na webu www.iQLANDIA.cz na adrese
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost

Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace.
Všechny materiály vytvořené v rámci programu jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2 Tematický blok: Aktivity v dílně – 16 hodin
2.1 Téma č. 1: Lepení – výroba papírového zvířátka (2 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Prostor dílny
Ukázky výrobků
Podrobně rozpracovaný obsah
Přivítání s dětmi, seznámení s prostorem dílny, jejím vybavením a pravidly práce.
Po přivítání dětí, odložení svrchního oblečení v šatním prostoru a po příchodu do dílny diskutuje
realizátor programu s dětmi o pravidlech v dílně.
Příklad diskuze s dětmi o pravidlech v dílně:
Realizátor programu: „Ahoj děti, vítám vás v naší dílně. Než společně začneme vyrábět zvířátka,
musíme si říct některé důležité věci, abychom si to tady společně bezpečně užili. Kdo z vás poznává
některé z nářadí, které tu na vás čeká?“
Děti se hlásí nebo rovnou vykřikují. „Já vím, tamhle to je kladívko… můj tatínek má vrtačku, ale větší...
tohle je pila… já už jsem s tatínkem řezal prkna… my jsme u dědečka štípali dřevo…“
Realizátor programu: „Společně se v dílně několikrát potkáme a postupně se naučíte pracovat
s různým nářadím. Důležité je, abychom všechno zvládli bezpečně a bez úrazu. Proto si řekneme pár
pravidel, která musí každý v dílně dodržovat. Stejně jako máte pravidla ve školce, máme je i tady. Co
myslíte, může se tady u nás běhat?“
Děti: „Neeee, ve školce taky nemůžeme běhat, jenom na zahradě.“
Realizátor programu: „Ano, to je první důležité pravidlo. Po dílně se pohybujeme opatrně a pomalu
a zůstáváme u svého pracovního místa. Rozhodně nikam nechodíme s nářadím v ruce.
A důležité je udržovat tu pořádek. Než začnete pracovat s dalším nářadím, je potřeba uložit na místo
věci, které jste potřebovali před tím. Vidíte, že každé nářadí má své místo na desce nad pracovním
stolem?“
Děti: „Ano, je to jako stavebnice.“
Realizátor programu: „Ano, a stejně jako ve školce si nehrajete se dvěma hračkami najednou, také tady
v dílně budete vždy pracovat s jedním nářadím a zbylé by mělo být uklizené na svém místě.“
Realizátor programu: „Při řezání dřeva a vrtání do něj budete mít na pracovním stole i pod ním piliny
a třeba malé odřezky. Ty je potřeba po skončení práce uklidit a smést. Vidíte někdo, čím se stůl
a podlaha po práci uklidí?“
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Děti: „Tady je smetáček a lopatka!... A tady je velký smeták!... Já jsem našla kbelík s hadrem.“
Realizátor programu: „Ano, správně, máme tu vše, co je potřeba k úklidu pracovního místa.“
Realizátor programu: „U každého nářadí si vždy řekneme, jak s ním správně zacházet, aby to bylo
bezpečné. Je důležité si vše zapamatovat, protože budeme pracovat s ostrou pilkou, těžkým kladívkem
nebo třeba s ostrými hřebíčky. Přesto se někdy můžete trochu říznout nebo klepnout. Co je pak
potřeba udělat?“
Děti: „Umýt si to… říct to paní učitelce… zavolat 155…“
Realizátor programu: „Záleží samozřejmě na tom, co se stalo. Důležité je říct to někomu dospělému
a ten vám pomůže. Máme tu lékárničku, takže když se škrábnete nebo odřete, tak vám ruku ošetříme
a dostanete hezkou barevnou náplast.“
Realizátor programu: „A teď konec povídání. Pojďme se podívat na to, co si tu postupně vytvoříte,
a začneme rovnou vyrábět první věc.“
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2. hodina
Pomůcky
Lepidlo
Štětec
Kelímek na lepidlo
Podložka na práci s lepidlem
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu rozdělí děti k pracovním stolům, každý dostane karton s dílky želvičky, štětce,
kelímek s lepidlem a podložku na lepení.

Realizátor programu: „Dnes si vyrobíme papírovou želvičku. Procvičíte si svou šikovnost a trpělivost.
Každý z vás dostane karton s vyříznutými dílky želvičky a vaším úkolem bude postupně lepit dílky na
sebe. Na každém dílku najdete číslo. Na dílek s číslem 1 přilepíte dílek s číslem 2, na dílek s číslem 2
patří dílek s trojkou a takto to půjde postupně dál. Čísla budou vždy nahoře, abyste je mohli přečíst.
Do kolika umíte napočítat?“
Děti: „Já umím do 100… já do 16… já do 1000… já do 20… “

11

Realizátor programu: „Tak kdo by nevěděl, který dílek má přijít na řadu, zeptejte se někoho z dospělých
nebo si můžete poradit navzájem.“
Realizátor programu: „Teď můžete začít s lepením. Snažte se přikládat na sebe jednotlivé dílky přesně,
aby měla želvička správný tvar. Štětcem naneste na papírový dílek vždy dostatečnou vrstvu lepidla tak,
aby se další dílek přichytil, ale zároveň, aby lepidlo nevytékalo ven. Lepidlo bude vždy chvíli schnout.“

12
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Realizátor programu: „Všichni máte hotovou želvičku. Někteří zvládli poskládat dílky podle čísel úplně
samostatně, jiným stačila malá pomoc. Někomu se dařilo umisťování dílků na sebe líp a někomu
malinko hůř. Ale vypadalo to, že vás všechny práce v dílně bavila.“
Diskuze s dětmi o tom, co se jim dařilo a co naopak ne.
Realizátor programu: „A předtím, než dnes z dílny odejdeme, tak si společně připomeneme pravidla
práce v dílně. Kdo z vás si pamatuje, co je v dílně důležité?“
Děti: „Nesmí se tu běhat… musíme po sobě uklízet… když si něco vezmeme, máme to vrátit na stejné
místo… máme volat paní učitelku, když se řízneme.“
Děti si postupně vzpomenou na důležitá pravidla
Realizátor programu: „Správně. A hlavně je důležité pracovat s nářadím jen tak, jak se má. Příště už
budeme pracovat s pilkou, s pilníkem a s kladívkem, tak si pravidla zapamatujte. Příště se na vás budu
těšit.“
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2.2 Téma č. 2: Řezání a zatloukání – výroba housenky (2 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilník
Pilka
Kladívko
Smirkový papír
Nůžky
Spotřební materiál
Dřevěný hranol čtvercového průřezu se stranou cca 2 cm
Hřebíčky
Bavlnky různé barvy
Čtverec z překližky jako obličej housenky (připravený na laseru, vyřezaný nebo namalovaný)
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Vítám vás znovu v naší dílně. Dnes si tady vyrobíte housenku. Přestože
dostanete všichni stejný materiál, na konci budete mít každý vlastní housenku a každá z nich bude
vypadat úplně jinak. Tady vidíte 2 housenky, které jsme vám připravili na ukázku.“
Realizátor programu ukáže dětem, jaké housenky si mohou vyrobit.
Děti: „Jee, ty jsou roztomilé!... Já chci taky takovou… Já budu mít modrozelenou!“
Realizátor programu: „Abychom mohli housenku bezpečně vyrobit, ukážeme si, jak se pracuje se
svěrákem, s pilkou, jak se dají vyhladit ostré hrany pomocí pilníku a také, jak se zatloukají hřebíčky.“
Následuje praktická ukázka upevnění dřevěného hranolu do svěráku a jeho otočení, pokud je potřeba
pracovat s jinou stranou hranolu.
Realizátor programu také ukáže dětem, jak uříznout kus hranolu o správné délce, jak se pilují ostré
hrany pilníkem a jak se zatloukají hřebíčky kladívkem. Při práci pak dětem postupně pomáhá a společně
s dalšími dospělými ukazuje dětem, jak správně pracovat, pokud vidí, že nevolí ideální postup.
Realizátor programu: „Máme tady dlouhé hranoly, ze kterých si za chvíli uřežete asi takhle dlouhý kus,
který bude základem housenky a bude tvořit její tělo. Pak si každý vezme uříznutý hranol, který bude
základem housenky a vytvoří její tělo. Připevněte hranol do svěráku a obruste ho jemným pilníkem.
Pak si hranol ve svěráku otočte a postupně takto obruste všechny hrany hranolu.“

15

Realizátor programu: „Až budete mít hranol dobře opracovaný, vezměte si krabičku s hřebíčky,
kladívko a zatlučte do hranolu postupně alespoň 20 hřebíčků. Budou to housenčiny nožičky.“

16

Realizátor programu: „Dávejte dobrý pozor, aby hřebíčky byly přibližně ve stejné rovině. Ke kontrole
můžete použít nějaké prkýnko, které přiložíte seshora na hřebíčky. Když budou hřebíčky přibližně
v jedné rovině, bude díky tomu housenka stabilní.“
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Realizátor programu: „Vaše housenky už mají nožičky. Nyní housence vyberte obličej, který si vám libí,
upevněte hranol pevně do svěráku a přitlučte obličej k tělu. Hřebíček bude vypadat jako nos
housenky.“

Realizátor programu: „Nechte si housenku ve svěráku, vezměte brusný papír a obruste celý obličej.
Pokud ještě někde zůstaly ostré hrany, obruste je také.“
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2. hodina
Pomůcky
Pilník
Pilka
Svěrák nebo svěrka
Kladívko
Smirkový papír
Nůžky
Spotřební materiál
Dřevěný hranol délky cca 15 cm, čtvercového průřezu se stranou cca 2 cm
Hřebíčky
Bavlnky různé barvy
Čtverec z překližky jako obličej housenky (připravený na laseru, vyřezaný nebo namalovaný)
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Nyní si vyberte různé barvy bavlnek, ustříhněte si vždy kus od vybrané barvy
a housence postupně omotejte tělo. Je jen na vaší fantazii, jaké barvy a jakou délku bavlnek zvolíte
a jaký výsledný svetr bude vaše housenka nosit.“

19
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Realizátor programu: „Až budete mít celou housenku obmotanou barevnými bavlnkami, znovu ji
upněte do svěráku, vyberte dva stejné hřebíčky a zatlučte je housence do hlavy jako 2 tykadla.“
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Realizátor programu: „Když se podíváte na všechny housenky, které jste vytvořili, tak vidíte, že každá
je jiná. Teď si můžete svou housenku pojmenovat. Jaká jména jste vašim housenkám vybrali?“
Děti: „Amálka… Anička… Creeper… Šmudla…“
Realizátor programu: „Při výrobě housenky jste museli pilovat, zatloukat hřebíčky, stříhat a motat
bavlnky. Co vás nejvíc bavilo?“
Děti: „Mě nejvíc bavilo zatloukání hřebíčků… Mě zase motání bavlnek, protože to bylo hezky barevné…
Já jsem si vybral smějící se obličej, moje housenka je veselá.“
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Realizátor programu: „A bylo něco, co vás potrápilo nebo vám úplně nešlo?“
Děti: „Mně se nedařilo zatlouct obličej… Já jsem se zamotala do žluté bavlnky… Mně housenka nechtěla
stát.“
Realizátor programu: „Dnes jste zažili, že vyrobit si vlastníma rukama dřevěnou housenku je práce,
u které musíte využít různé nářadí a různé postupy, a každému vznikne trochu jiná housenka. Někomu
se více dařilo zatloukání hřebíčků, jinému šlo omotávání bavlnkou. Pokud je něco, co se vám dnes úplně
nedařilo, můžete si to ještě procvičit a uvidíte, že příště už to pro vás bude jednodušší.“
Na konci aktivity může proběhnout diskuze o tom, co by děti chtěly dělat znovu, jestli by si chtěly
vyrobit další housenku, která bude vypadat jinak, nebo jestli by raději vyráběly něco úplně jiného.
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2.3 Téma č. 3: Vrtání a uzlování – výroba dřevěného robota (3 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilník
Pilka
Akušroubovák
Smirkový papír
Nůžky
Tužka
Permanentní nebo akrylové fixy
Spotřební materiál
Dřevěný hranol délky cca 8 cm čtvercového průřezu se stranou cca 2 cm
2 stejné větší dřevěné hranoly (rozměry cca 8 cm x 4 cm x 4 cm)
Provázek motouzového typu o délce cca 2 m
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Ahoj děti, dnes jsme se tu sešli, abychom si vyrobili dřevěného robota a při tom
se naučíme pracovat s akušroubovákem, pomocí nějž vyvrtáte do dřeva díry. Už někdo z vás někdy sám
vrtal?“
Děti: „Já ještě nikdy… Já se toho trochu bojím… Já jsem pomáhal strejdovi…“
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Realizátor programu: „Výborně, tak ať už jste někdy vrtali nebo ne, dnes si to vyzkoušíte všichni. Než
se ale dostaneme k vrtání, čeká nás vaše oblíbené řezání a pilování. Pojďme si ukázat, co všechno dnes
budete muset zvládnout. Protože výroba robota je celkem dlouhá, poslední část budete dodělávat ve
školce.“
Následuje předvedení materiálu připraveného pro výrobu dřevěného robota a vysvětlení postupu. Pak
děti začínají s dopomocí dospělých samostatně pracovat.
Realizátor programu: „Nejdříve vyrobíme robotovi ruce a nohy. Delší tenký dřevěný hranol si upněte
do svěráku, rozměřte na 4 stejné kostičky, označte si rozdělení tužkou a rozřežte třemi řezy pilou. Pilu
si vyberte podle toho, se kterou se vám minule nejlépe řezalo.
Rozřezáním hranolu vzniknou ruce a nohy robota. Hrany všech dřevěných bloků (robotích končetin)
zahlaďte pilníkem.“

Realizátor programu: „Teď každou ze 4 vzniklých kostiček upněte do svěráku a uprostřed naskrz
provrtejte akušroubovákem. Při vrtání je potřeba přiložit vrták kolmo na dřevo a trochu na něj
zatlačit. Ukážeme si to společně, a pokud by někdo z vás potřeboval pomoc, zavolejte si někoho
z dospělých. “

25

Realizátor programu: „A teď začněte vytvářet hlavu robota. Vezměte jeden ze dvou stejných větších
dřevěných hranolů a upněte jej do svěráku tak, aby byla jeho delší strana vodorovně. Pomocí
akuvrtačky vyvrtejte robotovi oči. Je potřeba vyvrtat jen mělkou díru, asi takhle hlubokou, nebudete
vrtat do hloubky. Pak si vezměte pilku a pod očima vyřízněte robotovi ústa, ale také jen do hloubky pár
milimetrů.
Kdo to stihne ještě před přestávkou, povolí si svěrák a otočí hranol s očima a pusou tak, aby se robot
nedíval nahoru, ale do strany. Prostředkem horní plochy hlavy provrtej díru skrz. Je potřeba na vrtačku
trochu zatlačit, aby projela celým hranolem.“
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2. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilník
Pilka
Akušroubovák
Smirkový papír
Nůžky
Permanentní nebo akrylové fixy
Spotřební materiál
Dřevěný hranol délky cca 8 cm čtvercového průřezu se stranou cca 2 cm
2 stejné větší dřevěné hranoly (rozměry cca 8 cm x 4 cm x 4 cm)
Provázek motouzového typu o délce cca 2 m
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Nadále budeme pokračovat ve výrobě dřevěného robota. Kdo nestihl dodělat
hlavu robota, tak pokračuje ve vrtání očí, řezání pusy a provrtávání hlavy.“
Děti: „A co mám dělat, když už je to hotové?“
Realizátor programu: „Kdo už má hlavu, vezme si druhý větší hranol a začne připravovat robotovi tělo.
Budete hodně vrtat, protože je potřeba připravit díry pro připojení rukou i nohou a také pro spojení
těla s hlavou. Je potřeba díry dobře umístit, aby se vzájemně nezkřížily. Kdyby se díry vzájemně
prolnuly, šel by vám jimi obtížně provléknout provázek.“
Děti: „Já to nechápu.“
Realizátor programu dětem ukáže vzorový hranol, upozorní je na umístění nejdelší vyvrtané díry
uprostřed hranolu a kratších děr vždy asi v 1/3 délky hranolu. Tyto kratší díry jsou zároveň posunuty
mimo střed, aby se nezkřížily s nejdelší provrtanou dírou.
Realizátor programu: „Kdo bude připraven vrtat díry v těle robota, tak si zavolejte někoho z dospělých
a společně zkontrolujeme umístění děr. Kdo bude mít vyvrtáno, tak pomocí smirkového papíru očistí
všechny hranoly, do kterých se vrtalo, aby byly krásně hladké.“
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3. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilník
Pilka
Akušroubovák
Smirkový papír
Nůžky
Permanentní nebo akrylové fixy
Spotřební materiál
Dřevěný hranol délky cca 8 cm čtvercového průřezu se stranou cca 2 cm
2 stejné větší dřevěné hranoly (rozměry cca 8 cm x 4 cm x 4 cm)
Provázek motouzového typu o délce cca 2 m
Podrobně rozpracovaný obsah
Pokud má skupina dost času v dílně, pokračuje po přestávce v další práci. Pokud byl čas vyhrazený pro
pobyt v dílně pouze 2 hodiny, tak si děti berou provrtané hranoly s sebou do školky a pokračují
v dokončení robota tam. Práce na dokončování robota již nevyžadují speciální dílenské prostředí
a nářadí.
Realizátor programu: „Kdo má připravené všechny provrtané a opilované hranolky a hranoly, může se
připravit na závěrečnou fázi výroby robota. Budeme propojovat hlavu s tělem a připojíme k robotovi
také ruce a nohy.
Dlouhý provázek rozstřihněte na tři části, přibližně stejně dlouhé. Kdo z vás umí udělat na provázku
pevný uzel?“
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Děti: „Já si už umím zavázat tkaničku na botách… já umím liščí smyčku… já si ještě boty zavázat
neumím.“
Realizátor programu: „Udělat na provázku pevný uzel je jednodušší než zavázání tkaničky. Kdo neví,
jak na to, tak to natrénujeme.“
Dospělý ukáže dětem, jak uvázat nejjednodušší uzel na provázku.
Realizátor programu: „Jeden ze 3 provázků na konci zauzlujte a protáhněte tělem robota zezdola
nahoru. Hned nad tělem provázek opět zauzlujte. Poté navlékněte hlavu na provázek nad horním
uzlem a hned nad ní opět zauzlujte. Tímto jste robotovi propojili hlavu a tělo.
Dva zbylé provázky protáhněte vodorovnými dírami v těle robota a každý ze 4 konců provázků hned
u těla robota zauzlujte. Na každý ze 4 konců provázků navlékněte ruce a nohy. Za každou rukou
a nohou udělejte pevný uzlík. Podle toho, kde na provázku uděláte uzel, bude mít robot kratší nebo
delší končetiny.
Konce provázků můžete zastřihnout podle potřeby a fantazie. Z provázku na hlavě můžete robotovi
vytvořit originální účes, provázek pod tělem robota se může stát třeba robotím ocasem.“
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Realizátor programu: „Robota už máte hotového. Pomocí fixů jej ještě můžete ozdobit a domalovat
mu třeba řasy nebo obočí.“

Následuje debata o tom, jak se dětem pracovalo, jestli by chtěly dostat takového robota jako dárek
a jestli je lepší robot vyrobený ze dřeva nebo programovatelná stavebnice robota.
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Realizátor programu: „Máte doma nějakého robota?“
Děti: „Já mám robota pejska, který umí mluvit… Já mám doma LEGO robota a jezdím s ním po dráze…
Já mám doma robota, který umí střílet kuličky.“
Realizátor programu: „Roboti opravdu umí různé věci, v továrnách pomáhají lidem vyrábět třeba auta
nebo jiné stroje, robotickým hračkám můžete zadat, aby udělali různé pohyby nebo řekli různá slova.
Co myslíte, dokážou roboti samostatně přemýšlet?“
Děti: „Asi jo… Já myslím, že ne… Ve filmu jsem to viděla…“
Realizátor programu: „Zatím jsou roboti jen počítačem řízené věci, které umí jen to, co jim člověk do
počítače naprogramuje.“
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2.4 Téma č. 4: Plánování a geometrie – bludiště pro kuličku (2 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilka
Pilník
Akušroubovák s nástavcem pro vrtání širokých děr (cca 1 cm v průměru)
Smirkový papír
Lepidlo v kelímku
Štětec
Tužka

Spotřební materiál
Obdélníková deska z tenké překližky (cca 3 mm), rozměry cca 25 cm x 20 cm
Tenký dřevěný hranol na okraje labyrintu a na nožičky, délka cca 1 m
Obdélníkové překážky do labyrintu z tenké překližky, různá délka (od 1 cm do 10 cm), šířka jednotná
(cca 1,5 cm)
Kulička vhodné velikosti (dřevěná, polystyrenová, plastová, skleněná apod.)

Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Ahoj děti, dnes na vás čeká velký kus práce. Vyrobíte si bludiště pro kuličku,
které si pak odnesete do školky nebo domů jako hračku. Připravili jsme vám na každý pracovní stůl
základní desku a dlouhý hranol a teď si ukážeme, co všechno je potřeba udělat, aby bludiště vzniklo.
Kromě řezání, pilování a vrtání budete dnes pracovat hodně s lepidlem.“
Realizátor programu ukáže dětem pracovní postup. Pro každé bludiště bude potřeba rozřezat hranol,
aby vznikly okraje bludiště a nožičky. Všechny díly je nutné opracovat tak, aby nikde nezůstaly ostré
hrany. Po vytvoření bludiště s okraji a vstupem pro kuličku začnou děti vlepovat do bludiště postupně
překážky tak, aby mezi nimi kulička projela.
Realizátor programu: „Teď si připravte dlouhý hranol a tužkou si na něm označte, jak dlouhé budou
okraje bludiště. Pilkou je uřízněte a vyzkoušejte přiložením k základní desce, zda jste uřízli správnou
délku. Pokud ano, tak můžete na jednu dlouhou stěnu hranolu nanést štětcem lepidlo a okraje bludiště
přilepit.“
Děti začnou pracovat a dospělí průběžně kontrolují, zda děti naměřily a uřezaly správnou délku na
okraje bludiště.
Pak postupně začnou děti lepit okraje bludiště. Musí nechat na okraji volný vstup a výstup pro kuličku
– start a cíl bludiště.
Realizátor programu: „Když má vaše bludiště okraje, přilepte mu ještě zespodu do rohů nožičky. Jsou
to 4 stejné kostičky nebo kvádříky uřezané z hranolu.“
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2. hodina
Pomůcky
Svěrák nebo svěrka
Pilka
Pilník
Akušroubovák s nástavcem pro vrtání širokých děr (cca 1 cm v průměru)
Smirkový papír
Lepidlo v kelímku
Štětec
Tužka
Spotřební materiál
Obdélníková deska z tenké překližky (cca 3 mm), rozměry cca 25 cm x 20 cm
Tenký dřevěný hranol na okraje labyrintu a na nožičky, délka cca 1 m
Obdélníkové překážky do labyrintu z tenké překližky, různá délka (od 1 cm do 10 cm), šířka jednotná
(cca 1,5 cm)
Kulička vhodné velikosti (dřevěná, polystyrenová, plastová, skleněná apod.)
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Když má bludiště hotové okraje a nožičky, můžete začít vlepovat překážky. Při
lepení překážek vám bude stačit jen malé množství lepidla, takže opatrně s jeho nanášením. Také je
potřeba průběžně kontrolovat, zda kulička projde prostorem, který necháte mezi jednotlivými
překážkami. Po nalepení překážek můžete ještě do desky bludiště vyvrtat díru jako past pro kuličku,
takže si na ni nechte v bludišti dost prostoru. Pokud budete chtít udělat v bludišti více děr, nechejte na
všechny místo.“
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Děti postupně vlepují do bludiště překážky, a na konci vyvrtají do desky bludiště otvory jako pasti pro
kuličku.

Po práci je ještě potřeba uklidit pracovní místo, a zatímco na bludišti zasychá lepidlo, realizátor
programu s dětmi zhodnotí, jak se jim pracovalo, zda bylo složité naplánovat umístění překážek
v bludišti a jestli by je bavilo vyrábět si hračky takto ze dřeva.
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2.5 Téma č. 5: Řezání a dlabání – domeček pro berušky (2 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Pilka
Smirkový papír
Dláto s paličkou
Kladívko
Štětec
Sekera
Spotřební materiál
Větve
Dřevěný špalek nebo kus kmene stromu délky cca 30 cm
Menší polínko délky cca 15-20 cm
Provázek nebo drátek, délka cca 1 m
Hřebíčky (cca 4 kusy)
Temperové nebo akrylové barvy – černá, bílá, červená (případně další barvy)
Transparentní lak (nejlépe ve spreji)
Lepidlo a štětec
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Ahoj děti, dnes společně vyrobíme domeček pro berušky a ozdobíte jej
vlastnoručně vyrobenými dřevěnými beruškami. Kdo z vás už někdy hledal v lese dřevo?“
Děti: „My chodíme u babičky na dřevo… já jsem byla na táboře a tam musíme chodit do lesa, abychom
si mohli udělat oheň… já sbírám s bráchou klacky v lese pokaždé, když tam jdeme…“
Realizátor programu: „Výborně, víte tedy, že v lese se dají najít různé dlouhé klacky nebo větve a občas
můžete narazit na spadlý strom. Víte, pro které živočichy jsou staré stromy a pařezy a větve důležité?“
Děti: „Pro veverky?... Pro ptáčky?“
Realizátor programu: „To možná trochu taky, ale hlavně staré stromy potřebuje hmyz. Tedy různí
broučci, mravenci, mušky, včely, zkrátka všichni lesní tvorové se šesti nohama.
A my si dnes vyrobíme jednoduchý domeček právě pro hmyz. Můžete jej umístit na školní zahradu
a budete pozorovat, jestli se v něm a kolem něj pohybuje víc hmyzu něž v jiné části zahrady.
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Nyní vyrazíme do lesa, kde budete mít za úkol najít nějakou větev o průměru asi 2 až 3 cm. To je asi
tolik. Délka větve by měla být alespoň 20-30 cm. To je asi takto dlouhá větev, takže ji možná už v lese
budete muset uříznout z velké větve.“
Je potřeba dětem ukázat, jak tlustou větev mají hledat. Není potřeba, aby každý našel svoji větev, stačí
1 až 3 větve dle velikosti skupiny a nalezených větví.
Do lesa si děti mohou vzít malou pilku a s tou pak uřezat přímo v lese potřebný kus dřeva.

37

Realizátor programu: „Z větve, kterou jste přinesli z lesa, si teď každý uřízne nejméně jedno kolečko
tlusté asi 1 cm. Tady mám na ukázku 1 centimetrové kolečko připravené, abyste viděli, že nemusíte
řezat tlustá kolečka. Nezapomeňte, že pro bezpečné řezání je nejlepší upevnit řezanou větev do
svěráku nebo alespoň do svěrky.“

Realizátor programu: „Abychom mohli na uřezaná kolečka kreslit, je potřeba je po řezání zahladit, takže
použijete buď pilník nebo smirkový papír.“

2. hodina
Pomůcky
Pilka
Smirkový papír
Dláto s paličkou
Kladívko
Štětec
Sekera

Spotřební materiál
Větve
Dřevěný špalek nebo kus kmene stromu délky cca 30 cm
Menší polínko délky cca 15-20 cm
Provázek nebo drátek, délka cca 1 m
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Hřebíčky (cca 4 kusy)
Temperové nebo akrylové barvy – černá, bílá, červená (případně další barvy)
Transparentní lak (nejlépe ve spreji)
Lepidlo a štětec
Podrobně rozpracovaný obsah
Děti: „Už můžeme začít malovat?“
Realizátor programu: „Kdo má připravené hladké kolečko, ten může začít s malováním. Beruška bude
celá červená a po zaschnutí červené barvy na ni můžete namalovat černé tečky a čáru uprostřed. Aby
berušky vydržely i venku za deště a nesmyly se jim barvy, přelakujeme je ještě vrstvou bezbarvého laku
pro jejich ochranu. Přelakovat bezbarvým lakem si je přijďte k některému z dospělých.“
Realizátor programu: „Abychom měli kam dát berušky, které si vyrobíte, připravíme ještě samotný
domeček. Budeme k tomu potřebovat tlustý špalek dřeva, který někdo z dospělých rozsekne sekerou
nebo rozřízne pilou. Pak se můžete střídat v dlabání dlátem, protože uvnitř domečku musí být místo
pro berušky nebo i pro další hmyz. Když budou obě poloviny špalku vydlabané, tak domeček svážeme
provázkem.“

Děti: „A ještě musíme domečku udělat střechu!“
Realizátor programu: „Ano, a tu uděláme z menšího polínka, které je tu nachystáno. I toto menší
polínko někdo z dospělých rozštípne sekerou, pak se musí obě půlky seříznout, aby šly přiložit k sobě
a vytvořily tak střechu domečku. Střechu je potřeba k domečku přitlouct kladívkem pomocí několika
hřebíků, a ještě klidně přivázat provázkem, kterým jsme k sobě spojovali hlavní část domečku.“
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Realizátor programu: „A teď už si můžete berušku přilepit na připravený domeček. Potřebovat k tomu
budete lepidlo a štětec. Pro lepení berušek položte domeček naležato. Lepidla naneste na domeček
pořádnou vrstvu a berušku do ní usaďte.“

Hotový domeček pro berušky lze umístit na zahradu a děti mohou v průběhu roku pozorovat, jak se
v něm zabydlují různí brouci. S dětmi lze diskutovat o tom, jak se nejlépe starat o zahradu, abychom
na ní mohli spokojeně fungovat my i další živočichové.
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2.6 Téma č. 6: Spojování a konstrukce – budka pro šoupálka (2 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Kladívko
Akušroubovák
Štětec
Spotřební materiál
Připravené 4 části budky z 2cm dřevěné desky
Hřebíky
Drát
Hnědá barva vhodná na venkovní úpravu dřeva
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Ahoj děti, dnes nás čeká výroba dalšího užitečného domečku, tentokrát pro
ptáčka šoupálka. Také tento domeček zůstane na školní zahradě a uvidíte, jestli se v něm někdo zabydlí.
Šoupálek v přírodě nachází obydlí pod odchlípnutou kůrou stromů, takže i jeho budka má nezvyklý tvar
se dvěma podélnými otvory u kmene stromu.“
Na začátku programu je možné s dětmi diskutovat o ptačích obyvatelích zahrad a o tom, že jim můžeme
připravit budky, aby se na zahradě uhnízdili.
Realizátor programu: „Máme pro vás připravené 4 části budky pro šoupálka a vaším úkolem bude je
správně k sobě sestavit a pomocí hřebíků a kladívka pevně spojit. Protože nebudete každý vyrábět
vlastní budku, budete pracovat ve skupině a je potřeba, abyste se shodli na tom, jak budku sestavit. Při
zatloukání hřebíků se můžete střídat, aby si každý vyzkoušel zatloukání dlouhých hřebíků.“
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Děti postupně přijdou na to, jak k sobě jednotlivé části budky spojit. Následně se vystřídají u zatloukání
hřebíků. Hřebíků je vhodné použít raději více, aby byla budka pevná.
2. hodina
Pomůcky
Kladívko
Akušroubovák
Štětec
Spotřební materiál
Připravené 4 dřevěné části budky
Hřebíky
Pevnější ohebný drát
Hnědá barva vhodná na venkovní úpravu dřeva
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor: „Když už máte budku stlučenou, musíme ji připravit k upevnění na stromě a také ji natřít
hnědou barvou. Díky natření nebude na stromě příliš nápadná a barva také prodlouží její životnost. Ke
stromu budku připevníme drátem, a proto potřebujeme v bočních stěnách budky vyvrtat 2 otvory na
provlečení drátu. Zkuste společně vymyslet, kde bude nejlepší díry pro drát vyvrtat.“

42

Realizátor programu: „Budku je potřeba natřít pořádně, aby bylo dřevo chráněno a vydrželo několik
let. Proč myslíte, že má budka pro šoupálka 2 otvory?“
Děti: „Asi jako vchod a východ?... Aby měl více světla… Aby mohl lítat…“
Realizátor programu: „Budka se dvěma otvory více připomíná šoupálkův přirozený úkryt –
odchlípnutou kůru na stromě. Také má šoupálek možnost uletět druhým otvorem, pokud by se k jeho
budce dostal nějaký dravec.“
Jako poslední úkon je potřeba najít vhodný, nejlépe ovocný strom, na nějž budku někdo z dospělých
připevní.

Budka je připravená pro nové obyvatele a s dětmi můžeme diskutovat o tom, jestli je důležité pomáhat
ptákům výrobou budek, jejich přikrmováním v zimě a zda by chtěly na zahradu vyrobit nějaké další
budky či domečky.
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2.7 Téma č. 7: Přírodní materiály a architektura – domeček pro skřítky (3 hodiny)
1. hodina
Pomůcky
Kladívko
Pilka
Pilník
Akušroubovák
Štětec a lepidlo

Spotřební materiál
2 desky z překližky rozměrů cca 20 cm x 30 cm a cca 15 cm x 15 cm
Kus větve délky cca 20 cm s průměrem cca 5 cm
Kousky překližky, stavebnice na nábytek
Přírodniny – kamínky, šišky, kaštany, žaludy, klacíky atd.
Kousky textilních látek
Hřebíčky
Vruty
Barvy, fixy
Provázek, barevné bavlnky apod.
Barevné papíry, celofán, barevné igelity apod.
Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Ahoj děti, před námi je úkol, na kterém si můžete vyzkoušet všechno, co jsme
se společně v dílně naučili. A věřím, že vás bude bavit, protože můžete zapojit svou fantazii a postavit
a zařídit domeček pro skřítky. Protože dnes je venku hezky, vyrazíme nejprve do lesa nasbírat různé
přírodniny, které pak použijete na výzdobu domečku. Protože domeček může být patrový, budete
určitě potřebovat kus větve, kterým dvě patra spojíte.“
Děti: „Já nasbírám kaštany, dnes jsme viděli cestou do školky, že už padají… Já vím, kde jsou hezké
kamínky… Já uřežu větev i pro Pavlínku…“
Realizátor programu: „Dobře, plán máme a můžeme vyrazit ven. Každý si vezměte pytlík na drobné
přírodniny a větev ponesete v ruce.“
Celá skupinka vyrazí do lesa (parku) a děti se zaměří na sbírání vhodných přírodních doplňků do
domečku. Větev nemusí mít každý svou, ale stačí najít dostatečně velkou, která se následně nařeže na
více kratších kousků.
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2. hodina
Pomůcky
Kladívko
Pilka
Pilník
Akušroubovák
Štětec a lepidlo

Spotřební materiál
2 desky z překližky rozměrů cca 20 cm x 30 cm a cca 15 cm x 15 cm
Kus větve délky cca 20 cm s průměrem cca 5 cm
Kousky překližky, stavebnice na nábytek
Přírodniny – kamínky, šišky, kaštany, žaludy, klacíky atd.
Kousky textilních látek
Hřebíčky
Vruty
Barvy, fixy
Provázek, barevné bavlnky apod.
Barevné papíry, celofán, barevné igelity apod.

Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Děti, když máte nasbírané klacíky, kamínky, kaštany a další přírodniny, můžete
začít plánovat, co všechno bude ve vašem domečku. Nejprve je ale potřeba postavit konstrukci
domečku, tedy spojit první a druhé patro.
Z větve uřežte asi takhle dlouhý kus. Je to přibližně 20 cm. Je potřeba, abyste řezali rovně, aby větev
sloužila jako podpěrný sloup. Delším vrutem nebo hřebíčkem pak spojíte větev se spodním a následně
i s horním patrem domečku.“
Děti: „A pak už můžeme začít zařizovat dům?“
Realizátor programu: „Ano, když vyzkoušíte, že obě patra jsou pevně spojená, můžete začít s přípravou
vnitřního vybavení domu. “
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3. hodina
Pomůcky
Kladívko
Pilka
Pilník
Akušroubovák
Štětec a lepidlo

Spotřební materiál
2 desky z překližky rozměrů cca 20 cm x 30 cm a cca 15 cm x 15 cm
Kus větve délky cca 20 cm s průměrem cca 5 cm
Kousky překližky, stavebnice na nábytek
Přírodniny – kamínky, šišky, kaštany, žaludy, klacíky atd.
Kousky textilních látek
Hřebíčky
Vruty
Barvy, fixy
Provázek, barevné bavlnky apod.
Barevné papíry, celofán, barevné igelity apod.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Realizátor programu: „Nyní můžete do připravené kostry domu začít vyrábět postele, židle, poličky
a taky nějaké ozdoby, aby byl domeček hezký a útulný.“
Děti: „můžeme dát do domčku i kytky? … Já bych tam dala i nějaké jídlo… A já něco na hraní…“
Realizátor programu: „Zkuste také vymyslet, jak se budou obyvatelé domečku dostávat do horního
patra. Na ozdobení domečku můžete použít kusy textilních látek, fixy, barvy nebo třeba kaštany, které
jste si přinesli z lesa.“
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Realizátor programu: „Nyní máte své domečky hotové. Jak těžké pro vás bylo vymyslet, co všechno by
mělo v domečku být? Bylo obtížné vymyslet, jak propojit dvě patra domečku?“
Děti: „Já jsem vymyslel provazový žebřík… moji skřítci mají křídla, takže žádný žebřík nepotřebují… Já
jsem zkoušela postavit schody, ale moc to nešlo…“
Realizátor programu: „Když se staví skutečný dům pro lidi, tak je potřeba vše předem naplánovat, aby
dům pevně stál a bylo v něm vše potřebné. Domy plánují architekti a staví je stavební firmy. Na
obyvatele domu pak už zbude vymyslet, kde budou mít skříně, postele a jak si dům ozdobí, aby se jim
v něm dobře bydlelo. Bavila vás práce na domečku?“
Děti: „Ano, mě se nejvíc líbilo sestavování nábytku… já jsem si vyráběla květinovou výzdobu, a to bylo
nejhezčí…mě bavilo spojování pater a stavba žebříku.“
Realizátor programu: „Vidíte, že každý z domečků je jiný. Při jejich sestavování a vybavování jste mohli
využít všechny dovednosti, které jsme se společně naučili. Jak se vám pracovalo?“
Realizátor programu rozvine s dětmi debatu o tom, co se jim dařilo, které nářadí je jejich oblíbené a co
všechno by ještě rádi vyrobily.
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3 Metodická část
Cíl programu
Cílem programu je seznámit děti s praktickými činnostmi, které se odehrávají v dílně. Děti by se měly
naučit bezpečně používat základní nástroje pro mechanickou práci se dřevem a základní technologické
postupy při výrobě jednoduchých předmětů. Díky úspěšnému zvládnutí různých činností a vlastních
nápadů k finálnímu výrobku je posilováno také sebevědomí dětí, které samostatně dokážou realizovat
výrobu od začátku až do konce.
Vstupní předpoklady pro program
Program je určen předškolním dětem a lze jej využít i pro starší děti, které se prvně seznamují
s pracovními postupy v dílně.
Pro provedení programů je potřeba mít k dispozici materiální vybavení – dílenské pracovní stoly
připravené pro práci předškolních dětí, nářadí vhodné pro děti a různý spotřební materiál na výrobu.
Převážná část programu se odehrává uvnitř budovy, takže je nezávislá na počasí. Části programu,
během nichž je potřeba vyrazit do přírody a nasbírat větve nebo další přírodniny, je možno absolvovat
během běžné výuky v mateřské škole a využít pro ně vhodné počasí a roční období. Aktivity programu
je možno rozprostřít do delšího časového úseku.
Realizátory programu mohou být učitelé mateřských škol i pracovníci neformálního vzdělávání, kteří
mají vztah k pracovním činnostem a dokážou dětem předat zásady bezpečné práce v dílně.
Nezbytná teorie
Teoretické základy práce se základním nářadím obsahují například učebnice pracovní výchovy pro
základní školy. Realizátoři programu v nich mohou nalézt teoretické postupy a informace o práci
v dílně.
Zde jsou příklady některých učebnic, v nichž lze nalézt základní informace:
HONZÍKOVÁ, Jarmila. Pracovní výchova s didaktikou. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015.
ISBN 9788074521119.
MOŠNA, František. Práce s technickými materiály: pro 6.-9. ročník základních škol. 2. vyd. Praha:
Fortuna, 2001. Praktické činnosti. ISBN 80-7168-755-3.
MANĚNOVÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Práce s dřevem II. Praha: Raabe, [2015]. Dobrá škola. ISBN 97880-7496-199-1.
K dispozici jsou také elektronické zdroje, například youtube kanál obsahující instruktážní videa se
základními pracovními postupy v dílně s předškoláky:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLke2Dy-rsvueWUrLN97wEWa178WACElkH [cit. 18. 1. 2021]
Doplňující teorie
Pokud mají realizátoři programu k dispozici více času, mohou připravený program rozvinout o další
činnosti, kdy děti kromě samotného vyrábění získávají rozšiřující informace a mohou s dospělými
diskutovat např. o výrobě dřevěného nábytku, o různých druzích hraček, o architektuře, o labyrintech
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a bludištích, o zvířatech, která žijí v blízkosti lidských obydlích, nebo také o zahradách, lesích a jejich
obyvatelích atd.
Zde uvádíme příklady publikací, které mohou sloužit jako zdroj rozšiřujících informací pro realizátory
programu:
•

Časopis Školní zaHRAda – časopis zaměřený na zahradní pedagogiku, vychází 4x ročně, kromě
konkrétních tipů, jak zahradničit, obsahuje také navazující informace z dalších oblastí.
K dispozici je elektronický archiv časopisu.
[cit. 2021-02-14] Dostupné z: http://www.skolni-zahrada.cz/casopis/

•

Databáze zvuků zvířat – Český rozhlas připravil pro všechny své zvídavé posluchače databázi
nejen zvukových informací nejen o ptácích, ale také o savcích, hmyzu a obojživelnících
dostupnou na webu Českého rozhlasu.
[cit. 2021-02-14] Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci

•

Přehled ptáků, se kterými se děti mohou setkat na zahradě nebo v lese. Některé publikace
obsahují také přiložené CD a děti se tak mohou seznámit také s nahrávkami hlasů ptáků.

JÄNNES, Hannu a Owen ROBERTS. Ptáci našich lesů a zahrad. Frýdek-Místek: Alpress, 2013. ISBN 97880-7466-255-3.
SCHMID, Ulrich. Poznáte ptáky našich zahrad?. Přeložil Lenka PUČALÍKOVÁ. Brno: Kazda, 2020. ISBN
978-80-88316-91-6.
•

Publikace o architektuře se základním přehledem stylů a jejich znaků:

TŘEŠTÍK, Michael. Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče. Ilustroval Věra VYBÍRALOVÁ. Praha:
Motto, 2020. ISBN 9788026718970.
ALTARRIBA, Eduard a Berta BARDÍ I MILÀ. Objevujeme architekturu. Přeložil Veronika LÁSKOVÁ. Praha:
Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2475-6.
Přínos neformálního vzdělávání
Propojení aktivit v mateřské škole a v organizaci neformálního vzdělávání umožní realizátorům
programu doplnit teoretickou výuku praktickými činnostmi, které jsou v mateřské škole z velké části
nerealizovatelné.
Díky připraveným praktickým aktivitám získají děti vlastní zkušenost, která podpoří jejich motivaci pro
další práci v dílně. Pokud mají děti možnost samostatně si cokoliv vyrobit a dotvořit, přestává pro ně
být práce s nářadím něčím abstraktním, neznámým a složitým.
Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení
V rámci programu děti rozvíjí následující kompetence: Komunikace v mateřském jazyce, Matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, Schopnost učit se, Využívání kreativního
a inovativního potenciálu dětí a mládeže.
Konkrétní způsob rozvoje jednotlivých kompetencí:
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Komunikace v mateřském jazyce – při jednotlivých aktivitách dostávají děti instrukce k aktivitám a pro
zdárný výsledek je potřeba, aby všemu rozuměly a dokázaly správně položit otázku, pokud je jim něco
nejasného. Naučí se správně pojmenovat materiály, nástroje a činnosti, které provádějí. Protože děti
pracují buď samostatně nebo ve dvojicích v jednom prostoru, je nutné, aby vzájemně komunikovaly
a domluvily se, kdo bude kdy používat nářadí nebo nástroj, který není k dispozici pro každého.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – při většině aktivit musí
děti zapojit svou prostorovou představivost, aby dokázaly vyrobit funkční výrobek. Při některých
aktivitách také děti rozvíjí svou schopnost následovat strukturované obrázkové instrukce, což je
základem budoucího porozumění grafům a tabulkám. Důležité je také pro děti pochopit algoritmus
výroby jednotlivých výtvorů. Děti také rozvíjí svou prostorovou orientaci, vyzkouší si odhady, měření
a počítání v oblasti přirozených čísel.
Schopnost učit se – při všech aktivitách se děti seznamují s novými nástroji a materiály a je potřeba,
aby se s nimi naučily pracovat. Při aktivitách je zvolen postup od jednoduššího ke složitějšímu a je
nutné, aby se děti naučily a zapamatovaly si základní poznatky pro navazující aktivity. Při nácviku
různých technik práce se děti seznamují s různými materiály a postupy a měly by se naučit, kdy a jak
daný postup využít.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – po zvládnutí základních postupů
mohou děti uplatnit svou kreativitu při závěrečných fázích výroby jednotlivých předmětů. Díky tomu
mohou vzniknout ze společného základu zcela odlišně vypadající výrobky, které se někdy liší
i funkčností. Všechny aktivity obsahují jak tvoření podle zadaných instrukcí, tak možnost realizovat
vlastní kreativní nápady.
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3 Metodický blok: Aktivity v dílně

3.1 Téma č. 1: Lepení – výroba papírového zvířátka (2 hodiny)
1. hodina
Cíl hodiny
Dítě ví, jaká jsou základní pravidla bezpečného pohybu v dílně.
Dítě ví, jak pracovat u dílenského pracovního stolu.
Dítě ví, co dělat, pokud dojde při práci ke zranění.

Rozvoj kompetencí
Poznáváním nových prostor a pravidel pro práci v nich rozvíjí děti svou kompetenci k učení.
Osvojením názvů nových nástrojů rozvíjí děti svou kompetenci komunikace v mateřském jazyce.

Metody
výklad, demonstrace, diskuze

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Seznámení s prostorem dílny – kde se děti mohou pohybovat, kde mají zázemí, kde je
pracovní část.
15 minut: Diskuze o pravidlech chování a práce v dílně.
15 minut: Představení základních pracovních nástrojů a ukázka výrobků, které si děti postupně vytvoří.
5 minut: Shrnutí nejdůležitějších informací pro práci v dílně.

Při prvním setkání s dětmi se lektor dětem představí a ve stručnosti jim nastíní, co je dnes i při příštích
návštěvách dílny čeká.
Při příchodu dětí do dílny je potřeba ukázat dětem všechny prostory, aby věděly, kde si mají odložit
svrchní oblečení, kde se nacházejí toalety, kde budou pracovat a v jakém prostoru si mohou během
pauzy sníst svačinu.
Před zahájením samostatné práce dětí je potřeba probrat s nimi zásady bezpečnosti. K tomu se
osvědčila diskuze s dětmi, protože samy už znají velkou část zásad pro bezpečný pohyb a činnosti
v mateřské škole i doma. Tyto zkušenosti dětí se dají částečně přenést i do dílny, protože hračky se
také mají po dohrání uklízet a děti by neměly ve školce běhat.
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Děti samy přijdou na většinu pravidel, protože jsou to zásady, se kterými se už setkaly. U každého bodu
je možné s dětmi diskutovat, proč toto pravidlo platí a proč je důležité je dodržovat.
Pravidla, která děti při diskuzi většinou zmíní:
1. Neběháme a pohybujeme se pomalu.
2. Pracujeme vždy jen s jedním kusem nářadí. Ostatní nářadí je uloženo na vyhrazených místech,
kam ho vždy vrátíme, když už jej nepotřebujeme.
3. Nářadí používáme jenom k práci a nehrajeme si s ním.
4. Po dokončení práce uklidíme nářadí i své pracovní místo.
5. Pokud dojde při práci k poškození nářadí nebo pracovního místa, dáme to vědět dospělému.
6. Když se při práci zraníme, oznámíme to hned dospělému.
Další pravidla jsou důležitá hlavně pro realizátory programu, aby byly zajištěny předpoklady pro
bezpečnou práci dětí a úspěšné zvládnutí všech činností. Vzhledem k věku dětí je potřeba, aby tato
pravidla kontroloval zejména realizátor programu.
1. Děti by měly pracovat v dílně v pevné obuvi, nikoliv v nazouvácích nebo v sandálech
s otevřenou špičkou.
2. Dlouhé vlasy by měly mít děti stažené do gumičky, aby jim například při řezání vlasy
nepřekážely.
3. Před zahájením práce by mělo být nářadí zkontrolováno, aby bylo v pořádku a na svém místě.
4. Každý realizátor programu by měl znát zásady poskytování první pomoci, aby mohl v případě
zranění dítě ošetřit.
Postupně si tedy děti společně s realizátorem programu stanoví pravidla, která je následně potřeba
s nimi stručně zopakovat při každé návštěvě dílny, protože děti mají přirozenou tendenci běhat,
překřikovat se a v nadšení zapomenout na to, že nástroje se používají pouze u pracovního stolu a při
jejich přenášení je potřeba je držet opatrně.
Protože část dětí ještě nepracovala samostatně u pracovního dílenského stolu, je také potřeba dětem
ukázat, jaké nástroje se tu nacházejí, že mají všechny své místo a je potřeba s nimi zacházet pouze dle
pravidel, se kterými se budou postupně seznamovat.

2. hodina
Cíl hodiny
Dítě ví, jak zacházet se štětcem a lepidlem.
Dítě umí slepit 2 kartonové části k sobě.
Dítě zvládne poskládat postupnou řadu dílů podle číselné posloupnosti.

Rozvoj kompetencí
Při praktické činnosti se štětcem a lepidlem posiluje dítě svou kompetenci učit se.
Při postupném sestavování lepeného zvířete musí dítě aplikovat znalost posloupnosti přirozených čísel
a tím si rozvíjí kompetenci matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.
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Metody
výklad, demonstrace, skupinová práce, samostatná práce

Forma a bližší popis realizace
10 minut: Ukázka výrobního postupu, příprava pracovního místa.
25 minut: Příprava dílů stavebnice k lepení a jejich postupné slepení podle číselné řady.
5 minut: Úklid stanoviště po dokončení lepení.
5 minut: Shrnutí aktivit v dílně, připomenutí pravidel a reflexe praktické činnosti.

Po úvodní hodině se děti rozdělí na pracovní místa a připraví si vše potřebné pro práci. Tedy lepidlo,
štětec a kartonovou stavebnici.
Lze použít stavebnice s jednotlivými dílky, které se běžně prodávají, ale vhodnější je připravit si vlastní
sety. K přípravě je potřeba laserová řezačka, která je čím dál častějším vybavením chytrých dílen a je
možné domluvit se na jejím pronajmutí, případně na výrobě konkrétních výrobků. Pro přípravu
podkladů do laserové řezačky je možno využít například volně dostupný SW Slicer for Fusion 360,
případně jiný SW, který umí na vrstvy rozdělit 3D objekt. Jako podklad pro řezání je potřeba mít
v nějakém grafickém programu vymodelovaný prostorový model zvířete či jiného předmětu, který
chceme slepovat. Tuto přípravu je schopen zajistit po domluvě každý, kdo s laserovou řezačkou
pracuje.
Odkaz na volně dostupný software pro vytvoření podkladů pro laserovou řezačku: [cit. 2021-01-28]
Dostupné z: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion360/downloads/caas/downloads/content/slicer-for-fusion-360.html
Pro přípravu dílků potřebných pro sestavení želvy je možné využít následující soubor připravený
pomocí SW zmíněného výše.
Ke stažení dostupné zde:
https://iqlandia.cz/getFile/case:show/id:492724/2022-01-03%2005:05:21.000000 (náhled ve
formátu .pdf)
Soubor připravený pro laserovou řezačku ke stažení zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost pod názvem „3.1 Soubor s díly
pro sestavení želvy“
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Takto vypadají vytištěné a vyřezané jednotlivé dílky želvy, které děti postupně lepí na sebe a vznikne
jim výsledná želva.
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Pomocí laseru lze připravit stavebnice různých zvířátek. Zde jsou ukázky některých oblíbených
kousků:
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Každý dílek je označený číslem a je potřeba postupně dílky k sobě lepit tak, aby bylo číslo viditelné
nahoře na dílku. Děti musí postupně vyzkoušet, jak nanést štětcem na dílky dostatečné množství
lepidla, kterého ale nesmí být příliš. Je také potřeba pečlivě na sebe dílky pokládat, aby bylo výsledné
zvířátko symetrické. Výhodou většího množství dílků je, že děti mají příležitost získat zručnost při
spojování dalších a dalších vrstev.
Když děti nanáší více lepidla, než je potřeba, tak stačí lepidlo opatrně otřít suchým štětcem nebo
suchým hadříkem.
Některé děti potřebují pomoci se začátkem lepení. Jiné ještě neumí všechny číslice a vyžádají si
kontrolu pořadí jednotlivých dílků.
Po slepení celého zvířátka je potřeba nechat lepidlo chvíli zaschnout, aby se jednotlivé vrstvy vůči sobě
neposunuly. Po zaschnutí lepidla je zvířátko celkem pevné.
Na konec aktivity je vhodné s dětmi zhodnotit, jak se jim pracovalo a co se jim dařilo nebo nedařilo.
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3.2 Téma č. 2: Řezání a zatloukání – výroba housenky (2 hodiny)
1. hodina

Cíl hodiny
Dítě zná správný postup při řezání pilkou.
Dítě ví, jak bezpečně přenášet pilku.
Dítě umí ovládat svěrák a bezpečně do něj upevnit dřevěný špalík.
Dítě zvládá práci s pilníkem a umí zahladit ostré hrany po řezání.

Rozvoj kompetencí
Při praktické činnosti se svěrákem, pilkou a pilníkem posiluje dítě svou kompetenci učit se.
Při určení místa řezu musí dítě použít odhad nebo měření a tím si rozvíjí kompetenci matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.

Metody
demonstrace, diskuze, individuální a skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
10 minut: ukázka činnosti a příprava na práci
10 minut: upínání do svěráku a řezání
10 minut: upínání do svěráku a pilování
5 minut: kontrola opracování a úklid stanoviště po řezání
5 minut: začátek zatloukání hřebíků

Realizátor programu se s dětmi přivítá a připomenou si společně pravidla chování v dílně. Děti si
většinou samy vzpomenou na všechna důležitá pravidla. Pokud ne, tak jim je realizátor programu
připomene.
Následně si děti prohlédnou, co budou dnes vyrábět a realizátor programu jim ukáže, co všechno se
dnes naučí a zvládnou. Dnes se děti naučí pracovat se svěrákem, s pilkou, s pilníkem a v druhé části
dnešního programu také s kladívkem.
Nejprve si děti vyzkouší, jak funguje svěrák a jak do něj upevnit dřevo tak, aby se dalo řezat, případně
pilovat. Je potřeba dětem ukázat, že je potřeba dřevo upnout do svěráku tak, aby bylo místo řezání či
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pilování dobře přístupné, a ne daleko od místa upnutí. Zároveň je potřeba, aby zůstal dostatek místa
k bezpečnému použití pilky nebo pilníku.
Děti používání svěráku baví, některé si potřebují vyzkoušet různé způsoby a směry upevnění materiálu,
experimentují s různými polohami a následně s pevností upevnění.

Po zvládnutí ovládání svěráku přijde na řadu řezání, protože si děti musí uříznout tělo housenky, asi
15 cm dlouhý kus dřevěného hranolu. Pro první řezání je vhodné volit pilku s jemnějšími zuby. Je
vhodné využít pilu čepovku nebo ocasku menší velikosti, aby se s nimi dětem dobře pracovalo. Pilku je
potřeba při manipulaci a přenášení vždy držet ostřím dolů. Praváci řežou pravou rukou, leváci levou.
Druhá ruka se opírá o stůl vedle svěráku, případně může přidržovat řezané dřevo v bezpečné
vzdálenosti. Pokud má pila ochranný kryt na ostří, je potřeba jej před zahájením práce opatrně sundat.
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Realizátor programu dětem ukáže, že první zářez do dřeva je nejvhodnější udělat směrem k sobě,
klidně několikrát po sobě, a pak začít pravidelně řezat v obou směrech. Děti samy musí vyzkoušet,
jakou sílu musí při řezání použít, aby bylo řezání plynulé, ale přitom efektivní. Při správném řezání jsou
pohyby pilky dlouhé a plynulé. Před dořezáním požadovaného kusu dřeva je potřeba řezání zpomalit
a řezat opatrně, aby se na konci dřevo příliš neodštíplo.
Po odřezání požadovaného kusu dřevěného hranolku (tedy těla housenky) je potřeba zabrousit hrany
nejprve pilníkem nahrubo a posléze smirkovým papírem najemno. Realizátor programu dětem ukáže,
že je rozdíl mezi jemným a hrubým pilníkem. Hrubý pilník zvládne odstranit i větší nerovnosti, naopak
jemný pilník je vhodný na menší nerovnosti a třísky.
Pro pilování je potřeba opět uchytit opracovávaný kus dřeva do svěráku a po opilování přístupné strany
jej natočit tak, aby mohla být opilována další strana či hrana. Takto je postupně potřeba otočit ve
svěráku a opilovat všechny strany a hrany dřevěného hranolku.

Při řezání a pilování vznikají piliny, což některé děti překvapí. Piliny padají na pracovní stůl i na podlahu,
takže je potřeba po skončení řezání a pilování pracovní místo uklidit.
Pro finální úpravu na hladký povrch je potřeba na dřevo použít smirkový papír. Pokud je potřeba
smirkovým papírem upravit pouze malou plochu, může se použít přímo. Pro delší práci se smirkovým
papírem je vhodnější obalit jím dřevěný kvádřík, který se lépe drží při smirkování.
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2. hodina

Cíl hodiny
Dítě umí správně používat kladívko.
Dítě umí zatlouct hřebíček.
Dítě umí odměřit kus bavlnky a odstřihnout jej.

Rozvoj kompetencí
Při praktické činnosti s kladívkem posiluje dítě svou kompetenci učit se.
Při odstřihávání bavlnky musí dítě použít odhad nebo měření a tím si rozvíjí kompetenci matematická
schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií.

Metody
demonstrace, diskuze, individuální a skupinová práce, reflektivní aktivity

Forma a bližší popis realizace
10 minut: zatloukání hřebíčků – nožiček
10 minut: omotávání bavlnek
10 minut: přitloukání obličeje a dokončování práce
5 minut: úklid stanoviště po práci
10 minut: reflexe

Realizátor programu připomene dětem, že je nutné po řezání a pilování uklidit místo, aby se piliny
neroznesly po dílně.
Následně ukáže dětem, jak se zatloukají hřebíčky. Je vhodné pro první zatloukání použít dlouhé
hřebíčky, které se dětem dobře drží.
Kladívko je potřeba při práci držet za vzdálenější část rukojeti, která bývá často barevně odlišená.
Postup zatloukání pro praváky: Levou rukou držíme hřebík pod hlavičkou a umístíme jej na místo, kam
jej chceme zatlouct. Pravou rukou chytneme kladívko blízko kovové části a malými několikerými
pohyby lehce zatloukáme, dokud hřebík nedrží ve dřevě. Když už hřebík ve dřevě drží, chytneme
kladívko za vzdálenější konec rukojeti, pustíme hřebík a zatloukáme již větší silou. Je potřeba
natrénovat trefování do hřebíku.
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Děti si zatloukání hřebíků vyzkouší při zatloukání nožiček housenky, některé děti zatlučou třeba 10
nožiček, jiné zvládnou i 30. Aby housenka na konci stabilně stála, je potřeba hlídat délku nožiček, která
by měla být přibližně stejná. To mohou děti dělat průběžným přikládáním housenky ke stolu nebo
naopak přikládáním destičky či pravítka k nožičkám housenky.
Když mají děti nožičky zatlučené, zbývá jim ještě vytvořit housence svetr. Ten je tvořený barevnými
bavlnkami, které si děti mohou ustřihnout v různých délkách a barvách a tím vznikne originální barevný
vzor na každé housence. Některé děti chtějí mít housenku co nejbarevnější, jiné chtějí mít pravidelný
vzor, který se bude opakovat. Pro mladší děti je občas obtížné omotávání zvládnout.
Při této aktivitě je možné zaměnit pořadí omotávání těla housenky bavlnkami a zatloukání nožiček.
Po vytvoření těla housenky se svetrem a nožičkami si děti mohou vybrat předpřipravený dřevěný
čtvereček s obličejem housenky a ten pomocí dalšího hřebíku přitlučou na čelní stěnu hranolku.
Hřebíček vytvoří nos housenky. Další 2 hřebíky vytvoří housence tykadla.

Po dotvoření housenky a úklidu pracovního místa si mohou děti vzájemně své housenky prohlédnout
a pojmenovat si je. Zajímavá je diskuze o tom, co se dětem dařilo a nedařilo a co je při výrobě housenky
nejvíce bavilo. Mezi dětmi se objeví všechny možné názory.
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Obličej housenky si mohou děti samy namalovat na kousek překližky, případně lze využít i kousek
kartonu. Pokud by další realizátoři programu chtěli využít laserovou řezačku, mohou využít připravený
soubor s obličeji, který je ke stažení zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost
pod názvem „3.2 Soubor s obličeji housenky (pro laserovou řezačku)“
(náhled v pdf

3.2 Obličeje housenky)

64

3.3. Téma č. 3: Vrtání a uzlování – výroba dřevěného robota (3 hodiny)

1. hodina
Cíl hodiny
Dítě umí použít akušroubovák a provrtat díru do dřevěného špalíčku.
Dítě umí rozměřit a rozříznout dřevěný hranol na 4 stejné části.

Rozvoj kompetencí
Při výrobě robota rozvíjí děti různé kompetence následujícími způsoby:
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí zvládat porozumění zadaným instrukcím, aby mohly
postupovat správně ke společnému výsledku. Musí rozumět například pojmům střed, kolmý
a vodorovný a zvládat dotazy na realizátory programu, pokud něčemu nerozumí.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti si procvičí
rozdělování celku na stejné části. Při dělení dřevěného hranolu na 4 stejné části je potřeba, aby si
nakreslily 3 čáry na rozřezání. Děti by si také měly upevnit zacházení s pilkou a pilníkem, nově by měly
ovládnout vrtání akušroubovákem.
Schopnost učit se – děti se opět seznamují s novými pracovními postupy, které se musí naučit
a následně je opakovaně používat.

Metody
výklad, skupinová práce, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
10 minut: seznámení s pracovním postupem výroby robota
15 minut: rozměření a rozříznutí hranolu na 4 stejné části a jejich opracování pilníkem
10 minut: vyvrtání děr do 4 končetin a opracování vyvrtaných kostiček
10 minut: příprava a opracování hlavy robota – oči, pusa

Při dalším setkání čeká na děti další procvičení v práci s pilkou a pilníkem, ke kterému se přidá ještě
vrtání akušroubovákem, které má většina dětí ve velké oblibě.
Na začátku je opět potřeba společně si připomenout pravidla pro práci v dílně, ale děti si je už většinou
pamatují. Při práci je občas potřeba zopakovat, co je potřeba v dílně dodržovat.
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Výroba robota má několik částí, takže postupně dětem ukážeme, jaký materiál dostanou pro práci
k dispozici, jak jej mají zpracovat a co vše k tomu budou potřebovat. Protože postup výroby se skládá
hned z několika kroků, průběžně ukazuje realizátor programu, c mají děti dělat. Je také vhodné
domluvit se s dětmi, aby si řekly o radu nebo o pomoc, pokud budou mít nějakou nejasnost a nebudou
vědět, jak pokračovat dále.
Děti dostanou na své pracovní místo potřebný materiál předpřipravený dle svých možností. Realizátoři
programu se vždy snaží odhadnout na základě předchozích zkušeností nebo podle informací od učitele,
jak šikovné děti jsou a kolik práce samostatně zvládnou. Je možnost nechat na dětech větší nebo menší
objem práce.
Všechny děti určitě zvládnou rozřezat tenčí dřevěný hranol na 4 stejně velké části, které budou
představovat končetiny robota. Některé děti nemají problém s rozdělením celku na 4 části pomocí
3 řezů, ale pro některé je to obtížná úloha, dokud si to prakticky nevyzkouší.

Nařezané kostičky je pak potřeba upnout do svěráku a pilníkem ze všech stran opilovat.
Dalším krokem při výrobě robota je provrtání dřevěných kostiček akušroubovákem. Pro mnohé děti je
to první seznámení s vrtáním, proto je potřeba ukázat jim, jak s akušroubovákem zacházet. Je potřeba
dětem zdůraznit, že mají pracovat se dřevem upnutým ve svěráku, aby nemohlo dojít k poranění při
práci. Vrtat by se mělo zeshora dolů a při vrtání je potřeba lehce zatlačit.
Vrták vhodného průměru dostanou děti již upnutý v akušroubováku. Pokud by chtěly vědět, jak se
vrták upíná a mění, může jim to realizátor programu ukázat a šikovnější děti si mohou výměn vrtáku
vyzkoušet.
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Děti si tedy vyzkouší provrtat nařezané a opracované dřevěné kostičky, ze kterých vzniknou robotovy
končetiny.
Ve zbylém čase mohou děti začít pracovat na hlavě robota, do níž je potřeba udělat pilkou široký zářez
jako pusu a také vyhloubit akušroubovákem 2 důlky jako oči.
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2. hodina
Cíl hodiny
Dítě zvládá používat akušroubovák nejen k provrtání díry, ale také k vytvoření důlku různé hloubky.
Dítě dokáže pomocí akušroubováku vytvořit díry v různých místech dřevěného hranolu.
Dítě dokáže vytvořit pilkou zářez v dřevěném hranolu.

Rozvoj kompetencí
Při výrobě robota rozvíjí děti různé kompetence následujícími způsoby:
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí zvládat porozumění zadaným instrukcím, aby mohly
postupovat správně ke společnému výsledku.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti se procvičí v práci
s pilkou a akušroubovákem, naučí se nové postupy – vytvořit zářez a důlek.
Schopnost učit se – děti se opět seznamují s novými pracovními postupy, které se musí naučit
a následně je opakovaně používat.

Metody
výklad, skupinová práce, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
15 minut: vyvrtání velkých děr v těle a hlavě robota
20 minut: opracování otvorů po vrtání a kontrola dílů před spojováním
10 minut: rozměření a nastříhání provázků na propojení robota

Děti pokračují ve výrobě robota a potřebují provrtat hlavu a tělo tak, aby bylo možné připojit hlavu
k tělu a všechny 4 končetiny k tělu.
Provrtání hlavy je jednoduché, stačí pouze shora provrtat hlavu skrz jednou dlouhou díru.
Při provrtávání těla je zapotřebí si místa vrtání více rozmyslet, protože je potřeba provrtat celkem 3 díry
skrz tělo. Ruce i nohy potřebují samostatné díry, které by se neměly protnout s dlouhou dírou, díky níž
bude propojené tělo s hlavou. Rozmyšlení směru a umístění vrtání je celkem náročné na představivost,
proto je vhodné s každým dítětem probrat, co a kde bude vrtat.
Menším dětem je možné označit místa, kde mají vrtat, ale předškoláci už většinou mají dostatečnou
prostorovou představivost a vyvrtání děr zvládají.
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Menším dětem je samozřejmě také možné s vrtáním velkých děr pomoci, protože k provrtání skrz je
zapotřebí na akušroubovák více zatlačit.

3. hodina
Cíl hodiny
Dítě zvládne uvázat jednoduchý uzel na provázku.
Dítě dokončí základní konstrukci dřevěného robota.
Dítě individuálně dotvoří robota.
Rozvoj kompetencí
Při výrobě robota rozvíjí děti různé kompetence následujícími způsoby:
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí zvládat porozumění zadaným instrukcím, aby mohly
postupovat správně ke společnému výsledku.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti si kromě procvičení
již dříve nabytých dovedností procvičí nově také vázání jednoduchých uzlů.
Schopnost učit se – opět je potřeba, aby se děti při prvním setkání s novým postupem naučily, jak mají
pracovat.
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Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – po sestavení základního robota mají
děti prostor pro zapojení vlastní kreativity při zdobení a doplňování robota o další prvky.

Metody
Individuální i skupinová práce, diskuze, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
15 minut: dokončení spojování těla a hlavy robota a připojování končetin
20 minut: dotvoření robota pomocí fixů, barev, případně barevného papíru
10 minut: diskuze s dětmi o tvoření, případně o robotice

Při závěrečné fázi výroby dřevěného robota je zapotřebí nastříhat provázky, jimiž budou dohromady
spojeny jednotlivé části robotího těla. Děti si mohou díly rozložit tak, jak budou finálně umístěny, takže
přibližně dokážou odhadnout délku jednotlivých provázků. Důležité je, aby si děti uvědomily, že uzlíky
na provázcích je vhodné udělat i mezi jednotlivými díly, protože jinak by se hlava robota dotýkala přímo
jeho těla a robot by tak neměl krk.
Podle typu použitého provázku stačí udělat vždy jeden jednoduchý uzlík, případně více, pokud by jeden
uzlík nestačil. Také je nutné vyzkoušet, jak lehce půjde protáhnout konkrétní provázek vyvrtanou dírou.
U tlustšího provázku je provlékání dlouhými dírami náročnější, tak že je možné použít jako pomůcku
k provlečení tenký šroubovák nebo tlustší drát.
Vázání uzlíků je pro děti úkol na procvičení manuální zručnosti. Některé mají problém s utahování uzlů,
jiné už naopak zvládají i složitější uzle. Pokud děti uzlování zaujme, je možné se této tematice věnovat
dále a naučit děti vázat různé typy uzlů. Přehled základních uzlů a postupy jejich tvorby jsou k nalezení
např. v tomto internetovém článku: http://ostrovnapadu.cz/zakladni-uzly/ .
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Po dokončení robota je možné jej dozdobit. Děti mohou využít různé techniky – malování fixami,
oblepení kousky látek nebo krepovým papírem. Pokud byl ke spojení jednotlivých částí robotího těla
použit provázek z více vláken, je možné jej využít a vytvořit robotovi třeba vlasy. Je možné dát robotovi
více lidskou podobu a vytvořit z něj kluka nebo holku, s veselou nebo zasmušilou náladou.

Po tvoření je s dětmi ve školce většinou prostor i pro následující diskuzi o tom, co jsou to roboti, kde
se s nimi mohou děti potkat a v jakých oblastech mohli zajišťovat činnosti v budoucnosti.
Děti mají často o robotech zkreslené představy z různých příběhů a pohádek, takže je vhodné jim
vysvětlit, že roboti jsou vlastně jen počítače, které ovládají nějaké mechanické pohyblivé části a mohou
vykonávat určité činnosti dle zadání člověka.
Pro děti je překvapivé zjištění, že roboti již dnes fungují v nemocnicích, v továrnách, při různých
výzkumných úkolech, ale je pro ně většinou zklamáním, že vypadají jako jiné stroje a nemají
humanoidní podobu.
Děti hodně zajímá téma vesmír a jeho objevování, takže je pro ně atraktivní zjistit, jak vypadají různé
kosmické sondy a že třeba po Marsu jezdí robotická vozítka, která sbírají informace a ty následně
posílají na planetu Zemi.
Téma robotů se dá rozvíjet i pomocí nejrůznějších stavebnic, z nichž děti mohou modely robotů
sestavit. Pro straší děti jsou pak vhodné i robotické stavebnice, kdy lze chování robota programovat na
počítači.
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3.4 Téma č. 4: Plánování a geometrie – bludiště pro kuličku (2 hodiny)

1. hodina
Cíl hodiny
Dítě dokáže sestavit z připravených dílů rám bludiště.
Dítě dokáže vlepit do bludiště překážky tak, aby se někde kulička zastavila, ale přitom mohla projet od
startu k cíli.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí zvládat porozumění zadaným instrukcím, aby mohly
postupovat správně ke společnému výsledku.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti musí při sestavování
bludiště naplánovat umístění jednotlivých překážet, tak aby kulička mohla bludištěm projet.
Schopnost učit se – opět je potřeba, aby se děti při prvním setkání s novým postupem naučily, jak mají
pracovat.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – při plánování bludiště mají děti
možnost umístit překážky v bludišti libovolně, takže vznikne originální bludiště.

Metody
Individuální i skupinová práce, diskuze, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
10 minut: seznámení s postupem prací, rozměření hranolu a uříznutí jednotlivých částí
15 minut: opracování uříznutých částí
20 minut: lepení okrajů bludiště a nožiček pod základní desku

Při další hodině v dílně čeká na děti úkol, který je bude bavit. Vyrobí si vlastní dřevěné bludiště pro
kuličku.
Realizátor programu musí na základě zkušenosti s konkrétní skupinou dětí, tedy toho, jak jsou zběhlé
v práci se dřevem a podle jejich dalších zkušeností předpřipravit materiál na výrobu bludiště. Je vhodné
připravit základní desky obdélníkového tvaru, protože dlouhé řezy by děti nejspíš nezvládly. Naopak
uříznutí 4 nožiček a okrajů bludiště z delšího dřevěného hranolu zvládne většina děti. Je možné nechat
je řezat všechny tyto části nebo třeba jen boční hrany.
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Děti musí mít k dispozici konkrétní kuličku, pro kterou bude jejich bludiště vyrobené a průběžně musí
ověřovat, zda kulička projde otvory a vstupy, které pro ni v bludišti připraví. Bludiště by mělo mít 1 start
a 1 cíl, ale může mít i více vstupů a výstupů dle fantazie dětí.
Při řezání nožiček pro bludiště je potřeba, aby byly všechny nožičky stejné, takže je vhodné použít tužku
a pravítko pro odměření stejné vzdálenosti, ve které budou nožičky uříznuty. Ze zbytku dřevěného
hranolku si děti uříznou okraje bludiště, aby z něj kulička nevyjela. Délka okrajů bludiště by měla
korespondovat s rozměry základní desky bludiště, takže děti musí také využít tužku a označit si délku
okrajů. Pro vytvoření startu, tedy vstupu do bludiště musí děti uříznout z jednoho okraje bludiště kus
delší, než je průměr kuličky. Stejně tak musí postupovat pro vytvoření cíle, kterým kulička vyjede
z bludiště.
Děti by již měly zvládat upínání dřevěného hranolu do svěráku, jeho uříznutí i opracování pilníkem či
smirkovým papírem. Při lepení nožiček a bočních stěn bludiště by již také měly být samostatné.
Dopomoc potřebují zejména při tvorbě vstupu a výstupu z bludiště, protože pro některé je náročná
představa, že musí vyříznout kus hranolu a některé si dopředu nedokážou představit, jak velký kus mají
uříznout nebo vyříznout.

Po přípravě nožiček a bočních stran bludiště ve správné délce a po jejich opracování pilníkem přijde na
řadu lepení. Osvědčilo se klasické univerzální lepidlo Herkules, které je vhodné pro lepení dřeva
a relativně rychle zasychá. Pomocí štětce nanesou děti lepidlo na 1 stěnu nožiček a na jednu stěnu
bočních stran, přiloží k základní desce bludiště a nechají zaschnout.

2. hodina
Cíl hodiny
Dítě dokáže vyvrtat díry pro kuličku v bludišti tak, aby zůstal zachován průchod kuličky bludištěm.
Dítě dokáže ověřit funkčnost bludiště tak, aby kulička projela od startu k cíli.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí zvládat porozumění zadaným instrukcím, aby mohly
postupovat správně ke společnému výsledku.
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Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti si procvičí
prostorovou představivost a také práci s akušroubovákem.
Schopnost učit se – opět je potřeba, aby se děti při prvním setkání s novým postupem naučily, jak mají
pracovat.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – při tvorbě cesty pro kuličku v bludišti
mají děti možnost zapojit svou fantazii a přichystat originální bludiště.

Metody
Individuální i skupinová práce, diskuze, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
10 minut: naplánování umístění překážek a děr v bludišti
15 minut: vlepení překážek do bludiště
15 minut: vyvrtání děr do bludiště a finální úpravy cesty pro kuličku
5 minut: úklid po práci

Zatímco zasychají přilepené boční strany a nožičky bludiště, děti mohou začít plánovat, jak rozmístí
v bludišti překážky. Osvědčily se překážky různé délky z tenké překližky, která je dostatečně pevná,
a přitom také trvanlivá a vhodná pro vlepení do bludiště. Další možností na výrobu překážek do bludiště
jsou různě velké kousky pevnějšího kartonu, případně kusy plastu, např. z kelímků od jogurtů, PET lahví
apod. Výhodou těchto materiálů je, že se dají nastříhat nůžkami. Nevýhodou je nutnost vyřešit nějak
technologicky, aby bylo možno takovéto překážky pevně do bludiště vlepit.

I když se použije tenká překližka, je možné nanést opatrně na její hranu vrstvu lepidla a umístit ji do
bludiště. Pokud děti zjistí, že potřebují překážku posunout nebo umístit úplně jinam, je ještě poměrně
dlouhou dobu možné ji vyviklat a přesunout. Výhodou lepidla Herkules je také to, že po zaschnutí
zprůhlední, takže nezanechává barevné stopy.
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Důležitou součástí bludiště pro kuličku jsou díry, kterým se při průchodu musí kulička vyhnout. Je
samozřejmě možné vytvořit bludiště i bez děr, ale s dírami je bludiště obtížnější a pro děti zábavnější.
Pro vyvrtání díry je nutné mít speciální vrták s velkým průměrem. Existují různé typy těchto vrtáků,
práce s nimi je trochu jiná než s klasickým vrtákem, takže je potřeba dětem většinou při vrtání velkých
děr pomoci.

Při vrtání velkých děr do základní desky bludiště se často překližka „roztřepí“ a následně je potřeba
otvor zahladit pomocí pilníku.
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Při vytváření bludišť některé děti pečlivě plánovaly a promýšlely jak umístění překážek, tak rozmístění
děr pro kuličku. Jiné děti rovnou postupně lepily jednotlivé překážky bez většího plánu a tam, kde jim
zbyl prostor, udělaly díru pro kuličku. Překvapivě fungovaly obě strategie a vedly k funkčnímu bludišti.
Některá bludiště byla složitější a promyšlenější s několika slepými cestami, jiná byla jednodušší, ale
všechny děti byly spokojené se svým výsledkem a nechtěly na bludištích nic měnit.

Při zasychání přepážek v bludišti měly děti prostor pro úklid stanoviště po práci.

V závěru si děti prohlédly všechna bludiště a mohly si je i vyzkoušet. Porovnaly, které bludiště je
jednoduché a zvládnou jej na první pokus a které jim dá zabrat a třeba jej ani nezvládnou. Také si
navzájem sdílely své zkušenosti, jestli dopředu plánovaly nebo jen náhodně umísťovaly překážky.
Při diskuzi se ukázalo, že děti jsou spokojené, pokud dokončí práci a mají hotový výrobek, i když je třeba
jejich bludiště méně náročné než bludiště jiného dítěte. Prvek úspěšného dokončení práce je důležitou
součástí práce v dílně.
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3.5 Téma č. 5: Řezání a dlabání – domeček pro berušky (2 hodiny)
1. hodina

Cíl hodiny
Dítě se umí pohybovat bezpečně v lese a dokáže najít správnou větev pro další zpracování.
Dítě dokáže z větve uříznout dřevěné kolečko a připravit jej pro malování.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby zvládly najít v lese správnou
větev pro vytvoření berušek.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
řezání pilkou a postup při zdobení berušky.
Schopnost učit se – opět je potřeba, aby se děti při prvním setkání s novým postupem naučily, jak mají
pracovat.

Metody
Individuální i skupinová práce, diskuze, praktické činnosti

Forma a bližší popis realizace
20 minut: výprava do terénu se sběrem materiálu
15 minut: řezání koleček pilkou a jejich opracování
10 minut: zdobení koleček jako berušky
Výprava do lesa se dá zvládnout za chvíli jen v případě, že školka stojí v bezprostřední blízkosti
vhodného terénu. Většina mateřských škol ovšem takové podmínky nemá, takže je vhodné spojit sběr
větví na řezání s dopolední procházkou nebo s výletem do lesa. Děti si užijí pobyt v přírodě, a pokud
mají navíc jako cíl získat správnou větev, více je to v lese baví.
Někdy děti najdou vhodnou větev, která není moc dlouhá a mohou ji přinést rovnou do školky. Jindy
mohou narazit třeba na celý spadlý strom, ze kterého je potřeba větev vhodné velikost uříznout. Pro
tyto účely je vhodná menší pilka s krytem, která se dá bezpečně přenášet a na místě pak použít
k uříznutí kusu větve.
Kolečka z větve je vhodnější řezat až po návratu z lesa, protože je vhodné upevnit větev ve svěráku
nebo alespoň ve svěrce.
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Na uříznuté kolečko budou děti štětcem nanášet barvu a následně kolečko lakovat, takže je potřebné
kolečko zahladit. Podle toho, zda je dřevo suché nebo mokré, je vhodné použít buď pilník nebo
smirkový papír. Někdy se podaří uříznout kolečko z větve bez velkého roztřepení dřeva, jindy je potřeba
ještě kolečko doříznout.
Pokud děti stihnou uříznuté kolečko opracovat, mohou začít s malováním berušky. Nejprve je potřeba
namalovat červenou vrstvu, na kterou po zaschnutí domalují děti černé tečky. Na malování lze použít
akrylové nebo temperové barvy, protože se budou přelakovávat lakem, aby vydržely i venkovní
podmínky.
Děti si většinou chtějí vyrobit více berušek, takže jim příprava koleček a jejich úprava pro malování
zabere více času. Některé děti pak více času věnují barvení berušek, jiné k tomuto úkolu přistoupí
s praktičností – chtějí vytvořit co nejvíce berušek.

2. hodina
Cíl hodiny
Dítě zná postup, jak se používá dláto.
Dítě zvládne na dřevěné kolečko namalovat jednoduchý motiv.
Dítě ví, kteří živočichové žijí ve starých kmenech a pařezech.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby zvládly dokončit berušku
a připravit pro ni domeček.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
řezání pilkou i mimo dílnu v terénu a měly by znát postup barvení a lakování při zdobení berušky.
Schopnost učit se – opět je potřeba, aby se děti při prvním setkání s novým postupem naučily, jak mají
pracovat.
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Metody
praktická činnost, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
5 minut: dokončení berušky a její nalakování
10 minut: dlabání polínka pro domeček pro berušky
10 minut: sestavení domečku a upevnění berušek
10 minut: umístění domečku v terénu
10 minut: diskuze o hmyzu, jeho významu a jeho potřebách

Děti si dokončí barvení berušek a někdo z dospělých jim pak hotovou berušku přelakuje. Lepší
zkušenost máme s bezbarvým lakem ve spreji, kterým lze barevný nátěr přestříkat rychleji a není
potřeba čekat na úplné zaschnutí. Pokud není k dispozici lak ve spreji, ale pouze v plechovce s nutností
nanášet štětcem, je lepší počkat na úplné zaschnutí barev a následně berušku štětcem přelakovat.
Starší děti zvládnou lakování samy, mladším je vhodné pomoci. Práce se sprejem pro děti trochu
nezvyklá, takže u mladších je vhodnější, aby jim berušku přelakoval někdo z dospělých.
Pokud jsou některé děti při výrobě berušek rychlejší, mohou začít pracovat na samotném domečku.
Základ domečku tvoří široké poleno dlouhé 30 – 50 cm. Poleno je potřeba rozštípnout sekerkou, což je
práce pro dospělého. Je vhodnější volit měkké dřevo, které se bude dobře vydlabávat a také se rychleji
rozpadne a vzniknou v něm příhodné podmínky pro život hmyzu.
Děti pak mohou postupně obě půlky polínka vydlabat, aby uvnitř vznikl prostor pro hmyz. K dlabání
použijí dláto, se kterým některé děti ještě nepracovaly. Je potřeba jim ukázat, jak s dlátem bezpečně
pracovat. Dláto by mělo být ostré, proto je vhodné využít kryt na špičku dláta, pokud se s ním právě
nepracuje.

Při dlabání dlátem je vždy potřeba pracovat směrem od sebe a používat dřevěnou nebo plastovou
paličku. Čím větší je plocha paličky, tím je jednodušší se do dláta trefit. Sklon dláta při práci by měl být
přibližně 45 °.
Důležité je také pevné zafixování vydlabávaného polínka k pracovnímu stolu, aby nedocházelo k jeho
posouvání při práci.
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Po vydlabání prostoru v obou půlkách polínka je možné domeček pro berušky dokončit.
Obě půlky polínka je možné svázat k sobě provázkem či drátkem. Aby do hmyzího domečku při dešti
nezatékala proudem voda, je vhodné domeček nějak zastřešit. Buď je možné přikrýt domeček seshora
něčím nepromokavým – kus plechu, plastu, silný igelit, nebo mohou děti vytvořit stříšku z přírodních
materiálů. Například ze seříznutého menšího polínka. Děti mohou vymyslet, jak je potřeba polínko
uříznout a dospělák jej pak uřízne. Nebo je možné mít již seříznuté polínko připravené a děti jen
vymyslí, jak jej správně k sobě přiložit, aby vznikla střecha.

Nyní už zbývá pouze dozdobit hmyzí domeček beruškami. Berušky na domečku drží na silnější vrstvě
disperzního lepidla, které musí postupně zaschnout.
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Domeček je nyní hotový a můžeme jej umístit na nějaké místo v zahradě. Můžeme s dětmi diskutovat
o tom, kde je v zahradě nejvíce hmyzu a kam je nejvhodnější domeček umístit. Děti by měly přijít na
to, že je vhodnější umístit domeček někam do stínu, kde je i větší vlhkost, než na slunečné místo
uprostřed trávníku či louky.
Také je potřeba zajistit, aby byl domeček stabilní. Pokud není domeček samostatně stabilní na rovné
ploše, je možné vykopat mělkou díru, do níž se domeček postaví a bude stabilnější.
Domeček se stane součástí stabilní zahrady a děti mohou pozorovat, zda se v něm usadili nějací brouci
či třeba právě berušky.
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3.6 Téma č. 6: Spojování a konstrukce – budka pro šoupálka (2 hodiny)

1. hodina
Cíl hodiny
Dítě dokáže připravené díly budky správně sestavit.
Dítě zvládne sestavené díly pevně propojit pomocí kladívka a hřebíků.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby zvládly sestavit budku pro
šoupálka.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
spojování dílů budky pomocí kladívky a hřebíků.
Schopnost učit se – děti by měly pochopit, proč jsou budky pro ptáky užitečné a že mají různé druhy
ptáků jiný tvar budek.

Metody
praktická činnost, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
15 minut: pozorování ptáčků, jejich poznávání a diskuze o nich
10 minut: sestavení dílů budky do správného tvaru
20 minut: spojení budky kladívkem a hřebíky

Další aktivitou spojenou s pobytem venku na zahradě je výroba budky pro šoupálka. Šoupálek je méně
známý malý ptáček, který se vyskytuje jak v lesích, tak v parcích. Pohybuje se trhavým pohybem po
kmeni stromu a v přirozeném prostředí si vytváří hnízdo za odchlíplou kůrou stromů. Proto má budka
pro šoupálka netradiční tvar a 2 otvory z boku. Připomíná díky tomu právě přirozené prostředí
šoupálkova hnízda.
Děti znají klasické budky pro sýkorky nebo strakapoudy, ale možná je překvapí, že různé druhy ptáků
potřebují různě velké budky, s různě velkým otvorem, který by měl být umístěný někdy vepředu na
budce, jindy na jejím boku. Děti také znají zpěv ptáčků, ale možná všechny neví, čím se ptáci živí a proč
jsou v zahradách a lesích užiteční.
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Protože tvar budky pro šoupálky je poměrně komplikovaný, zvolili jsme přípravu jednotlivých dílů
předem a na dětech pak bylo sestavení budky, její stlučení pomocí hřebíků a následně také ošetření
proti vlivu nepříznivého počasí.

Jednotlivé díly jsou vyřezány z cca 2cm dřevěných desek. Když je děti správně sestaví k sobě, je nutné
je spojit hřebíky. Děti se u sestavování budky mohou střídat a navzájem si pomáhat.
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2. hodina

Cíl hodiny
Dítě dokáže natřít sestavenou budku ochranným nátěrem.
Dítě dokáže vyvrtat díry pro upevňující drát.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby zvládly dokončit budku pro
šoupálka.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
dokončení budky, její nátěr a přípravu pro umístění na strom.
Schopnost učit se – děti by měly pochopit, proč jsou budky pro ptáky užitečné a že mají různé druhy
ptáků jiný tvar budek.

Metody
praktická činnost, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
15 minut: nátěr budky ze všech stran
10 minut: příprava otvorů pro drát a chystání drátu
10 minut: vyhledání vhodného místa pro umístění budky
10 minut: umístění budky na strom pomocí drátu

Po sestavení je potřeba dřevěnou budku ošetřit nátěrem vhodnou barvou, aby déle vydržela. Je vhodné
zvolit takový barevný nátěr, aby budka lépe splynula s okolím. Při natírání budky je vhodné, aby měly
děti na sobě nějaký plášť, starou košili či jiný ochranný oděv. Při natírání se děti také mohou vystřídat
a navzájem si opět pomáhat. Natírání zvládnou i úplně nejmenší děti.
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Aby bylo možné budku připevnit ke stromu pomocí drátu, je potřeba v bočních stěnách budky vyvrtat
díry pro drát. Děti většinoou společně vymyslí, že pro stabilní upevnění jsou potřeba alespoň 2 díry
v každé boční stěně, nejlépe v její horní a ve spodní části.
Do děr je nutné připravit silnější drát správné délky, který děti mohou kleštěmi uštípnout.
Posledním krokem je umístění budky na strom. Nejvhodnější je nějaký ovocný strom s hustšími
větvemi. Pro pohodlné umístění na strom je vhodné využít žebřík nebo štafle, takže tuto činnost by
měl provádět někdo z dospělých.

Budku, kterou děti samy vyyrávběly, moc rády pozorují a sledují každý den, jestli si ji některý
z opeřených obyvatel zahrady nevybral za svůj domov.
85

3.7 Téma č. 7: Přírodní materiály a architektura – domeček pro skřítky (3 hodiny)

1. hodina
Cíl hodiny
Dítě dokáže najít v přírodě materiál vhodný k doplnění a dekoraci domečku.
Dítě dokáže sestavit základ domečku.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby věděly, jaký úkol mají splnit.
Při práci ve skupinách musí umět sdělit svůj názor ostatním a vyslechnout si názory ostatních.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
sestavit základ domečku pomocí nějakého spojovacího materiálu.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – děti mohou při stavbě a vybavování
domečku nábytkem a doplňky využít různé materiály a mohou kreativně vytvořit zcela různé interiéry
domečků.

Metody
praktická činnost, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
30 minut: sběr přírodních materiálů pro vybavení domečku
15 minut: sestavení základů domečku

Jako poslední úkol čeká na děti komplexní zadání výroby a vybavení domečku pro skřítky. Díky
volnějšímu zadání mohou děti využít různé postupy úpravy dřeva a jeho spojování, které se naučily při
předchozích návštěvách dílny a při tvorbě konkrétních výrobků.
Tento úkol je možné pojmout jako kreativní zpracování různých zbytků, odřezků a přírodnin, které děti
najdou při procházkách v přírodě.
Protože jsme měli k dispozici překližku a laserovou řezačku, nařezali jsme dětem základní desky na
2 patra domečku a také různě velké dílky, ze kterých děti následně mohly slepit nábytek do domečku.
Děti se seznámily s úkolem a jako první část zadání měly venku nasbírat různé kamínky, větvičky, lístky
či sezónní plody (například šípky, kaštany, žaludy apod.). Důležitým úkolem bylo také najít větev, kterou
v dílně uřežou a propojí jí přízemí a patro domečku. Místo větve by šlo použít i kus nějaké silnější
kulatiny. Pro spojení mohou děti využít akušroubovák a přivrtat desku ke spojovacímu sloupu
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šroubkem. Nebo lze využít klasické kladívko a hřebíčkem či dvěma spojit desku se sloupem. Některé
děti preferují lepení, ale to má nevýhodu delšího času zasychání. Také pak více hrozí uvolnění
některého lepeného spoje.

2. hodina
Cíl hodiny
Dítě dokáže vytvořit nějaké prvky využitelné v domečku.
Dítě dokáže prakticky využít některé postupy, které se naučilo při dřívějších hodinách.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby věděly, jaký úkol mají splnit.
Při práci ve skupinách musí umět sdělit svůj názor ostatním a vyslechnout si názory ostatních.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
sestavit základ domečku pomocí libovolného spojovacího materiálu.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – děti mohou při stavbě a vybavování
domečku nábytkem a doplňky využít různé materiály a mohou kreativně vytvořit zcela různé interiéry
domečků.

Metody
praktická činnost, skupinová práce
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Forma a bližší popis realizace
25 minut: výroba vybavení domečku
20 minut: výbava domečku nábytkem a dalšími prvky

Pokud mají děti propojené přízemí a první patro domečku, mohou začít pracovat na výrobě vybavení,
které do domečku umístí. Při tvorbě dětí vznikaly různé druhy nábytku, schodiště propojující přízemí
s prvním patrem, postele, houpačky, skříně, židle, křesla. Děti využily jak přírodní materiály, tak zbytky
z minulých tvoření. Některé prvky měly děti předpřipravené, u jiných zapojily svou fantazii a vyrobily si
vlastní originální kusy nábytku a součásti domečku.

Při vybavování domečku musí děti rozhodnout, kam umístí postele, kam stůl se židlemi, kde bude hrací
zóna atd. Je to podobné, jako když se plánuje dům a je potřeba rozmyslet, jakou funkci budou mít
jednotlivé pokoje, kde bude obývací pokoj, kde pracovna a kde dětský pokoj nebo ložnice.
Děti toto vymýšlení většinou baví, i když některé skládají nábytek do domečku postupně a téměř
náhodně. Je to podobné jako u dospělých – někoho baví nábytek spíše vyrábět a zdokonalovat
jednotlivé kusy, jiný se raději věnuje komplexnímu zařízení celého domu. Některé děti řeší spíše
celkovou funkci domu, jiné se zabývají detaily a výzdobou.
Pokud se realizátor programu rozhodne využít předpřipravené díly vyřezané na laserové řezačce, může
použít připravený soubor s jednotlivými díly pro sestavení stolu, židlí a křesla.
Soubor připravený pro laserovou řezačku ve formátu cdr je ke stažení pod názvem „3.7 Nábytek –
díly pro křesla a stůl“ zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost
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Následující náhled ukazuje, v jaké podobě jsou jednotlivé díly nábytku připraveny z laserové řezačky.
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3. hodina

Cíl hodiny
Dítě dokáže využít různé přírodní a umělé materiály k vyzdobení domečku.

Rozvoj kompetencí
Komunikace v mateřském jazyce – děti musí porozumět instrukcím, aby vědělo, jaký úkol mají splnit.
Při práci ve skupinách musí umět sdělit svůj názor ostatním a vyslechnout si názory ostatních.
Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií – děti by měly zvládnout
sestavit základ domečku pomocí nějakého spojovacího materiálu.
Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže – děti mohou při stavbě a vybavování
domečku nábytkem a doplňky využít různé materiály a mohou kreativně vytvořit zcela různé interiéry
domečků.

Metody
praktická činnost, skupinová práce

Forma a bližší popis realizace
30 minut: dekorace domečku pomocí různých materiálů či výtvarných metod
15 minut: představení domečku a jeho vybavení ostatním dětem

Domeček již mají děti vybavený nábytkem a dalšími prvky jako jsou houpačky nebo schodiště. Nyní už
zbývá jen domeček dozdobit a doplnit některými věcmi. K tomuto tvoření je možné využít nejrůznější
zbytkový materiál – kousky textilu, plastů, barevných papírů, kartonu apod. Uplatnění také najdou
přírodní materiály, které se děti nasbírali venku. V domečku může vzniknout ohniště s klacíky, které je
obestavěné malými kamínky. Také si tam děti rády naskládají zásobu kaštanů, šípků nebo žaludů,
protože to je pravděpodobná strava skřítků.
Pokud už umí děti psát, mohou do domečku přidat různé nápisy (poštovní schránka, jídelna, ložnice
atd.). Pomocí voskovek nebo fixů mohou děti vybarvit různé části domečku nebo nábytku.
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Po dokončení domečků je vhodné věnovat čas tomu, aby si děti navzájem domečky prohlédly
a ukázaly. Děti se mezi sebou inspirují už v procesu tvorby, ale vždy se najde něco, co ostatní překvapí.
Je vhodné, aby se děti učily konstruktivně hodnotit práci ostatních. I když se někdy nemusí vše povést,
měly by umět najít pozitivní stránky na práci ostatních. Dospělí by pak měli jít dětem příkladem
a hodnotit konkrétní věci a výkony, nikoliv samotné dítě. Díky tomu se v dětech postupně buduje
zdravé sebevědomí a nebudou závislí na pochvale z vnějšku.
Při stavbě domečku a jeho zařizování si děti vyzkoušely hravou formou roli architekta, výrobce nábytku
i designéra. Mohou tak posoudit, která část je nejvíce bavila a co je jejich silná stránka. Je výhodné,
když si pak ve skupině rozdělí práci právě podle toho, co každého z nich baví a v čem je nejzdatnější.
Při tvorbě domečku mohou děti využít různé pracovní postupy, které se naučily již dříve. Je vhodné,
aby děti v práci v dílně pokračovaly a stala se součástí pravidelných činností v mateřské škole.
Díky aktivitám, které děti absolvovaly během programu Řemesla a společnost, se seznámily s různými
postupy v dílně, ale dozvěděly se také o různých povoláních, která s výrobou věcí souvisí. Mohou si
díky tomu vybudovat dlouhodobý kladný vztah k manuální práci, který využijí, i když si jednou zvolí
zaměstnání, které s ruční prací vůbec nesouvisí.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Všechny materiály pro realizaci programu jsou zveřejněny na webové stránce

https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost

Ke stažení je zde pdf verze popisu vzdělávacího programu a podrobné návody na 3 výrobky:
2.2 Housenka - návod na výrobu
2.3 Robot - návod na výrobu
2.4 Bludiště - návod na výrobu

Pro další inspiraci jsou zde také videonávody na výrobu housenky, držáku na klíče a také na jednu
z variant bludiště pro kuličku:
https://www.youtube.com/watch?v=_xyIx6QSnP8&t=290s
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů

Metodická část popisu vzdělávacího programu obsahuje varianty a možná rozšíření jednotlivých aktivit.
Vzhledem k tomu, že vzdělávací program Řemesla a společnost je určen pro předškolní děti a jeho
základem jsou praktické rukodělné činnosti, neobsahuje žádné pracovní listy, a tudíž ani jejich řešení
s metodickými poznámkami. Další realizátoři programu naleznou metodická doporučení a varianty
programu přímo v kapitole 3 popisu programu.
Řemesla a společnost - popis programu

Pro zájemce o materiály připravené na laserové řezačce jsou připraveny 3 soubory s podklady pro
vyřezání dílků želvičky, obličeje využitelné na housenku a také skládačka nábytku do domečku pro
skřítky:

•

3.1 Soubor s díly pro sestavení želvy

3.1 Želva (náhled ve formátu .pdf)
Soubor připravený pro laserovou řezačku ve formátu cdr ke stažení pod názvem „3.1 Soubor s díly
pro sestavení želvy“ zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost
•

3.2 Soubor s obličeji housenky
3.2 Obličeje housenky (náhled ve formátu .pdf)

Soubor připravený pro laserovou řezačku ve formátu cdr ke stažení pod názvem „3.2 Soubor
s obličeji housenky“ zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost

•

3.7 Nábytek – díly pro křesla a stůl
3.7 Nábytek (náhled ve formátu .pdf)

Soubor připravený pro laserovou řezačku ve formátu cdr ke stažení pod názvem „3.7 Nábytek – díly
pro křesla a stůl“ zde:
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Zpráva o ověření programu v praxi je ke stažení na stránce
https://iqlandia.cz/o-nas/projekty/probihajici/remesla-a-spolecnost

Zpráva o ověření programu v praxi

7 Příloha č. 4 - Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní.

8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Kopie emailové komunikace s portálem www.RVP.cz
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:49 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Dobrý den,
děkuji za informace. Pokud budete mít veškeré materiály, které tvoří vzdělávací program, uložené na
Vašem webu, nebude potřeba využívat jiného modulu nežli modulu EMA, jak správně píšete. Toto je
také ideální případ, kdy jednomu vzdělávacímu programu náleží jedna URL adresa, která vede na místo
na Vašem webu, kde jsou uložené všechny informace, texty, přílohy apod. k danému jednomu
vzdělávacímu programu.
Postup vkládání bychom si pravděpodobně blíže ujasnili až po schválení materiálů řídícím orgánem.
Kdybyste měla dotazy, ráda Vám je zodpovím.
Přeji hezký den.
Lenka Perglová
_________________________________________________
út 19. 11. 2019 v 12:37 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Úložiště máme vlastní, takže není potřeba ukládat data k vám na server.

94

Všechny programy budou mít podobu dlouhého dokumentu s různými typy příloh – pdf, pptx, případně
videa na youtube.
Chápu správně, že využijeme modul EMA pro jednotlivé přílohy s krátkým popisem a modul Články pro
zveřejnění dlouhého popisu vzdělávacích programů?
Předem děkuji za rady.
S pozdravem

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová
programové oddělení
e-mail: havlikova@iQlandia.cz | GSM: (+420) 730 573 898
iQLANDIA, o.p.s. | Nitranská 10, 460 12 Liberec | www.iQlandia.cz

_________________________________________________
From: Lenka Perglová <lenka.perglova@nuv.cz>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 12:27 PM
To: Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz>
Subject: Re: Dotaz na zveřejnění vzdělávacího programu v rámci projektu Budování kapacit...
Vážená paní Havlíková Bittnerová,
děkujeme za informaci ohledně nabídky vložení výstupů z projektu Prolínání formálního a
neformálního vzdělávání. V návaznosti na to Vám zasílám podmínky vložení materiálů. Píšete, že
plánujete vložit 3 vzdělávací programy, po schválení materiálů řídícím orgánem budeme hledat vhodné
řešení jejich uložení.
Abychom mohli najít optimální prostor pro vložení materiálů, potřebovali bychom vědět především,
zda máte již nějaké vlastní úložiště, či chcete materiály fyzicky vložit k nám na Metodický portál.
V případě, že budete mít vlastní web, na kterém budete mít vzdělávací programy uložené, vložili
bychom potřebná metadata o programech do modulu EMA, který je zcela novým modulem
Metodického portálu. Jedná se o jakýsi katalog digitálních vzdělávacích zdrojů (ema.rvp.cz).
V případě, že budete chtít materiály komplet vložit k nám na Metodický portál RVP.CZ, budeme hledat
vhodný modul (viz dokument).
Nyní tedy potřebujeme získat představu o úložišti, počtu materiálů (počtu příloh vzdělávacího
programu) a případně formáty. Uveden= vzdělávací programy budou jakého formátu? Bude se jednat
o jeden dokument nebo jich bude více?
Mockrát děkuji a přeji pěkný den.
Lenka Perglová
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_________________________________________________

po 18. 11. 2019 v 10:17 odesílatel Havlíková Bittnerová Jana <havlikova@iqlandia.cz> napsal:
Dobrý den,
jako příjemci v rámci výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol vytváříme v rámci aktivity č. 4 (Propojování
formálního a neformálního vzdělávání) vzdělávací programy a máme povinnost zveřejnit je na portále
RVP.cz. Ovšem zveřejňovat můžeme až konečnou verzi programů schválenou řídícím orgánem (MŠMT).
Na konci listopadu budeme předkládat MŠMT 3 následující programy, každý o délce 16 hodin:
Člověk – pro 8. a 9. třídu ZŠ
Elektrotechnika – pro 8. a 9. tř. ZŠ
Do vesmíru a zase zpátky – pro 4. a 5. tř. ZŠ
Všechny programy se skládají z popisu hodin, metodických popisů, pracovních listů. Program Člověk
a Do vesmíru a zase zpátky obsahují i prezentace v Powerpointu.
S pozdravem a s přáním hezkých podzimních dnů

Mgr. Jana Havlíková Bittnerová

9 Nepovinné přílohy

96

