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Úvod
Tato metodická publikace je určena nejen pro učitele či vedoucí pracovních a
modelářských kroužků, ale zkrátka pro všechny, kteří se věnují mládeži a pěstují v ní
krásný vztah k řemeslu.
Poznatky a nápady, které vám předkládáme, mohou sloužit jako inspirace pro hodiny
Pracovních činností. Jedná se především o činnost v dílnách, tedy zejména o práci
s chlapci. V nepovinném předmětu Řemeslné činnosti se žáci učí vyrábět nejrůznější
předměty z různých materiálů, při čemž se snažíme žákům trochu blíže představit
práci se dřevem.
Přejeme vám příjemnou zábavu a trpělivost.
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Dílna
Předpokládáme, že Vaše zařízení, škola, vlastní prostory či dílnu nutnou pro
provozování této činnosti a v ní pochopitelně stoly- ponky se svěráky.
Každý žák potřebuje vlastní pracovní prostor.
Přestože budete opakovaně provádět poučení o bezpečnosti práce, nezapomeňte
vždy na lékárničku a její vybavení. Také doporučujeme pracovní oděv, v našem
případě nejde o učební obor, takže nám úplně postačí pracovní zástěry.
Důležitou součástí výbavy dílny je i nástěnná tabule.
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Nářadí
Kladiva, kleště, svěrky, svěrák, lepící a spojovací materiál, různé typy pilek, pilníků by
neměly chybět v žádné základní výbavě.
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Materiál
Výběr materiálu, se kterým budete pracovat, je zcela na Vás.
Plochá ocel, profilovaná ocel, kulatina, plech, dřevo, překližka, plast atd., vše závisí
na druhu výrobku, jenž se rozhodnete se žáky zhotovit.
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1. Ukazovátko
Tento výrobek není složitý a zvládnou ho vyrobit i méně zruční žáci.
Materiál:



tvrdé dřevo
lak

Nářadí:






pilka na dřevo,
struhák – lidově rašple
pilník
smirkový papír
štětec

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:



Z připraveného čtyřhranu postupně opracujeme do kónického tvaru v délce asi
60 cm. Při opracování stále otáčíme a kontrolujeme tak tvar ukazovátka.
Nakonec obrousíme pilníkem a uhladíme smirkovým papírem. Lakujeme
nejlépe 2x.
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2. Hlásič (krokodýla Dundee):
Stejně jako předchozí výrobek, ani tento není nikterak složitý. Roztočením ve
vzduchu vydává hlásič zvuk, který sloužil k dorozumívání asustralských domorodců.
(žáky zaujme, vyzkoušeno).
Materiál:







překližka
sololit apod.
provázek
otáčivá karabinka
event. samolepky
lak na dřevo

Nářadí






pilka na dřevo
pilník
smirkový papír
vrtačka
štětec

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:


Nejlépe podle šablony nakreslíme na překližku tvar „hlásiče“.



Pilkou vyřežeme, zabrousíme a hrany ošetříme smirkovým papírem.



Po obou stranách vypilujeme 3-4 zvukové drážky.



Provrtáme otvor pro karabinku a provázek. Celé pak lakujeme.



Doporučuji, aby si žáci podle vlastního výběru donesli samolepky a výrobek si
nazdobili.



Točením na provázku a otáčivým pohybem hlásiče nad hlavou dosáhneme
správného zvuku.
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3. Mini-skateboard
Jedná se o mini model skateboardu.
Materiál:










překližka
dřevěná kulatá lišta
čtyřhran
brčko od limonády
lepidlo Herkules
Chemopren
tenký drát
samolepky
lak na dřevo

Nářadí:








pilka na dřevo
smirkový papír
pilník
nůžky
vrtačka
kleště-štípačky
kladívko

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:


Podle šablonky obkreslíme, a po té vyřežeme tvar. Upravíme pilníkem, pak celé
zabrousíme smirkovým papírem.



Na spodní stranu přilepíme lepidlem (Herkules) dřevěné hranolky a na ty, až
zaschnou, přilepíme Chemoprenem nastříhaná brčka (vodiče os).



Dále si připravíme (ucvakneme) pomocí štípaček tenký drát, který nám bude
sloužit jako osa pro kolečka. Ty si pak nařežeme z připravené dřevěné kulatiny.



Do koleček vyvrtáme malé otvory.



Pokud už máme vše suché, můžeme podvozek zkompletovat. Osy provlečeme
vodiči a kolečka jemně narazíme kladívkem.



Nakonec překližku nalakujeme nebo přilepíme pestré samolepky, které si žáci
přinesli. Místo samolepek lze nalepit i smirkový papír.
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4. Tenisová pálka
Tento výrobek je náročnější, a proto je určen manuálně zručnějším žákům.
Materiál:







překližka
dřevěné hranolky
chemopren
lak na dřevo
mechovka nebo pěnovka
lepidlo

Nářadí:







pilka na dřevo
struhák-rašple
smirkový papír
svěrky
nůžky
štětec

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:


Podle výkresu – šablony překreslíme tvar tenisové pálky na překližku.



Vyřežeme, obrousíme struhákem a uhladíme smirkovým papírem.



Potom vyřežeme z překližky 2 destičky na rukojěť, Herkulesem je z obou stran
přilepíme a nakonec je přitlačíme svěrkami.



Celé necháme zaschnout. Potom rukojeť struhákem a smirkovým papírem
upravíme do požadovaného tvaru.



Podle tvaru pálky si obkreslíme 2x pěnovku, vystřihneme a Chemoprenem
z obou stran přilepíme. Při používání Chemoprenu natíráme zvlášť pálku a
pěnovku. Necháme obě plochy zavadnout a asi po 10 minutách k sobě
přitiskneme.
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Máme-li takto pálku hotovou, můžeme lakovat. Po uschnutí laku můžeme
rukojeť pálky polepit samolepkami, dle vlastního výběru.
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5. Stěrka - špachtle
Uvedený výrobek je středně náročný.
Materiál:





plech 2-3mm
dřevěný hranol na rukojeť
šroubek s podložkou a matkou
lak na dřevo

Nářadí:










pilka na železo
pilník
smirkový papír
pilka na dřevo
vrtačka s vrtákem
matkový klíč
struhák-rašple
štětec
kladivo

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:


Doporučuji nechat předem nastříhat v odborné dílně mech. nůžkami plechové
vzorky, na které žáci dle šablony překreslí tvar špachtle. Pilkou na železo potom
vyřežou a upraví pilníkem. Z dřevěného hranolu uřízneme rukojeť, uprostřed
prořízneme a narazíme kladívkem na plechovou špachtli. Rukojeť provrtáme,
prostrčíme šroubek s matkou a podložkou, a celé pak matkovým klíčem
utáhneme. Podle potřeby můžeme použít 1 – 2 šroubky. Struhákem-rašplí
rukojeť upravíme a smirkovým papírem zabrousíme.



Nakonec 1 – 2x lakujeme.
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6. Model letadla
Výrobek je určen zručnějším žákům.
Materiál:









překližka nebo sololit
dřevěný čtyřhran
dřevěná kulatinka
drát ø 2mm
lepidlo
lak na dřevo
umělá podložka do sešitů (průhledná)
špejle

Nářadí:












pilka na dřevo
smirkový papír
struhák-rašple
pilník
kleště-štípačky
kleště-kombinačky
vrtačka
vrták
kladívko
štětec
nůžky

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem

Postup:


Dle výkresu (šablony) nakreslíme na překližku tvar křídel a kormidla. Počet
křídel zvolíme podle toho, zda budeme vyrábět jedno nebo dvouplošník.



Křídla pilkou vyřežeme, struhákem, pilníkem a smirkovým papírem upravíme.



Potom opět dle výkresu či šablonky zhotovíme z dřevěného čtyřhranu trup
letadla a předchozím postupem zase upravíme. Konec trupu křížem
prořízneme, zabrousíme a zasadíme koncová křidélka s kormidlem.
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Dále si z drátu připravíme štípačkami 3 ks drátku na kabinu letadla. Drátky
kombinačkami upravíme do tvaru kabiny a zasadíme do vyvrtaných otvorů
v trupu letadla. Pokud budeme zhotovovat dolnoplošník, křídlo přilepíme
zespodu na trup. V případě hornoplošníku umístíme křídlo na kabinu a zespodu
vyztužíme špejlí. Ty na křídlo zespodu přilepíme a na trup z boku umístíme do
vyvrtaného otvoru. Kombinací obou postupů můžeme zhotovit i dvouplošník.



Z kulatinky si nařežeme 2 kolečka, která zabrousíme a do nich vyvrtáme malé
otvory pro špejle (podvozek). Zespodu do trupu letadla vyvrtáme šikmo otvory
na špejle podvozku a vše zkompletujeme.



Nakonec do čela letadla vyvrtáme malý otvor na špejli, která tvoří vrtuli. Tu si
(jako otáčející) vystřihneme nůžkami z umělé podložky, propíchneme a
zasadíme do špejle vrtule.



Celé letadlo pak lakujeme, eventuálně nazdobíme samolepkami.
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7. Koráb:
Model je určen pro středně zručné žáky.
Materiál:







dřevěný čtyřhran
špejle
hřebíčky
lepidlo
provázek
papír

Nářadí:








pilka na dřevo
struhák-rašple
pilník
smirkový papír
svěrky
kladívko
vrtačka

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem.

Postup:


Dle výkresu (šablony) si nakreslíme na dřevěný čtyřhran tvar lodi. Poté jej
vyřežeme pilkou, struhákem-rašplí, pilníkem jej opracujeme a smirkovým
papírem zahladíme. Dále pak stejným postupem vyřežeme podle výkresu i příď
a záď lodi.



Všechny 3 části k sobě lepidlem (Herkules) přilepíme a přitlačíme svěrkami.
Jakmile jsou po několika hodinách dostatečně pevně spojeny, svěrky
odstraníme a loď celkově zabrousíme a zahladíme do požadovaného tvaru. Do
větších spár naneseme lepidlo s pilinami a po zaschnutí opět smirkovým
papírem přebrousíme.



Zábradlí paluby vyrobíme z hřebíčků, které přitlučeme po celé délce lodi. Ty pak
provlečeme postupně provázkem.



Do paluby vyvrtáme 4 malé otvory pro špejle, které budou tvořit 3 stěžně.
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Plachty korábu vyrobíme z papíru. Vystřihneme 3-4 obdélníky, lehce prohneme,
propíchneme a navlečeme na stěžně. Počet plachet je libovolný. Stěžně nahoře
lze nožem lehce naříznout a do nich zasunou připravené vlaječky.



Lanoví vyrobíme tak, že vedeme provázky vrchem přes stěžně a přivážeme
k zábradlí viz. obrázek. Záleží na naší fantazii. Nakonec koráb 1-2x nalakujeme.
Poznámka : Dále je možné vyrobit z drátku kotvičky a připevnit na bok lodi nebo
proříznout spodní část a zasunout připravené kormidlo, stejně tak polepit loď
tradičně samolepkami, případně napsat lihovou fixou jméno lodi.
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8. Olovnice:
Model pro středně zručné žáky.
Materiál:



ocelová kulatina průměru 16 mm
provázek.

Nářadí:








pilka na železo
pilník
kladívko
dulčík
vrták o průměru 4 mm
smirkový papír
stojanová vrtačka

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem.

Postup:


Podle výkresu (šablony) uřízneme délku olovnice - tj. 85 mm. V délce 15 mm
pak zhotovíme pilováním špičku (lze případně upravit na brusce!).



Na protější straně odřízneme přebytečný materiál v délce 17 mm a pilováním
upravíme do tvaru plošky. Na té vyznačíme dulčíkem dírku a na stojanové
vrtačce provrtáme průměrem 4 mm.



Celou olovnici pak upravíme smirkovým papírem. Nakonec provlékneme
provázek libovolné délky.

Poznámka :
Práci na stojanové vrtačce, event. na brusce lze provádět jen pod dozorem učitele,
za dodržení bezpečnostních předpisů!!!
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9. Křesílko na mobil:
Model pro středně zručné žáky.
Materiál:





dřevěný čtyřhran
lepidlo
lak
kousek koženky nebo koberce

Nářadí:









pilka na dřevo
struhák-rašple
pilník
smirkový papír
svěrky
kladívko
nůžky
štětec

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem.

Postup:


Dle výkresu (šablony) si nakreslíme na dřevěný čtyřhran spodní část křesílka.
Tu pak vyřízneme, vypilujeme a smirkovým papírem a upravíme.



Stejným způsobem dál zhotovíme opěradlo a lepidlem ke křesílku přilepíme.
Celé zafixujeme svěrkou. Mezitím zhotovíme opěradla-madla a z obou stran
přilepíme. Než vše zaschne, rozhodneme se pro konečný vzhled. Podle toho si
připravíme lak, vystřihneme kousek koženky, koberce nebo jiný vhodný
materiál. Uvedené pak použijeme-přilepíme ke křesílku dle naší volby.

Poznámka:
Lze vyrobit složitější
nebo lehčí variantu křesílka
(viz. foto).
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10. Autíčko:
Model pro středně zručné žáky
Materiál:







dřevěné desky nebo překližka
lepidlo
hřebíčky
barvy nebo mořidlo
lak
ředidlo

Nářadí:










pilka na dřevo
pravítko
tužka
struhák
pilník
štětec
svěrky
kladívko
smirkový papír

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem.

Postup:


Nejlépe dle připravených šablon jednotlivých dílů autíčka, všechny obkreslíme
na desku.



Potom vše vyřízneme, obrousíme a upravíme smirkovým papírem. Pokud se
rozhodneme pro autíčko různobarevné, jednotlivé části natřeme (namoříme) dle
volby. Kola a světla auta uřízneme z připravené dřevěné kulatiny.



Celé zkompletujeme pomocí hřebíčků, lepidla a svěrky. Celé pak lakujeme.
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11. Puška:
Model pro velmi zručné žáky.
Materiál:










dřevo (tvrdé)
lak na dřevo
plech (2 mm)
trubky (v našem případě záclonové)
šroubky (na přichycení hlavně)
hřebíčky (na přichycení lučíku)
kroužky-šroubky a karabinky
popruh na řemen pušky
cvoky na spojení popruhu

Nářadí:














pilka na dřevo
pilka na železo
struhák (rašple)
pilník (plochý, kulatý)
smirkový papír
nůžky na plech
vrtačka
vrtáky
průbojník
kladivo
tužka na rýsování
pravítko
štětec na lakování

Pracoviště:


dílna, pracovní stůl se svěrákem.

Postup:


Na dřevěnou desku tloušťky 4-5 cm nakreslíme dle šablony tvar pažby pušky,
viz.foto.



Tento tvar vyřízneme a začneme pomocí struháku, pilníku a nakonec
smirkového papíru opracovávat do hladka. Protože se jedná o tvrdé dřevo,
počítejme s delší dobou opracování.



Potom celou dřevěnou část pušky nalakujeme, nejlépe 2 - 3x.



Z plechu tl. 1-2mm vystřihneme pásek na lučík a pilníkem obrousíme. Na konci
pásku vyvrtáme dírky na hřebíčky k upevnění k dřevěné části. Dále přitlučeme
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plochý hřebíček (spoušť) a pásek lučíku, který jsme předtím vytvarovali do
obloučku. Na výrobu hlavně je možné použít levné záclonové tyče. Podle typu
pušky (jednohlavňová, dvouhlavňová) se rozhodneme, kolik hlavní vyrobíme.


Záclonovou tyč zkrátíme, uřízneme a pilníkem upravíme. V případě
jednohlavňové pušky samotnou hlaveň na 2 místech provrtáme a pomocí
šroubků upevníme k dřevěné části. V případě dvouhlavňové musíme z plechu
vyrobit 2 pásky, kterými obě hlavně na 2 místech obtočíme, vprostřed
provrtáme a opět šroubky k dřevěné části připevníme. Potom vyvrtáme 2 dírky
(pod hlaveň a pažbu) na kroužky k popruhu. Kroužky se závitem do nich
zafixujeme.



Do 2 připravených karabinek pak protáhneme popruh, naměříme správnou
délku, na obou koncích přehneme a spojíme cvoky. Celé pak zacvakneme do
kroužků.

Poznámka : Pro vylepšení doporučujeme do opěrné části pažby vyrazit (raznicepísmena) jméno žáka (vyzkoušeno!).
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Práce se dřevem
Součástí této části řemeslných činností je především práce se dřevem a jednotlivými
polotovary ze dřeva, jako je laťovka, překližka apod. Cílem výuky je osvojení si prací
a základních postupů při opracovávání dřeva a také používání nástrojů a pomůcek
k tomu potřebných.

Výrobky ze dřeva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

brusný špalík
vánoční ozdoby z překližky
špachtličky pro výrobu keramiky
vánoční svícen
krmítko pro ptáky
přípravek pro řezání úhlů
rámeček na obrázky
skříňka na věšení klíčů
držák na toaletní papír
vánoční závěsný svícen
jmenovky k vánočním dárkům a novoroční přání
výroba různých tvarů ze sololitu na masopustní masky
maketa středověkého kanónku
rámeček na rozvrh hodin
sušící rámeček na ovoce
stojánek na vánoční ubrousky
zahradní hrací figurky „DÁMA“
kuchyňské prkénko
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1. Brusný špalík
Materiál:




dřevěný hranolek
lepidlo chemopren
filc

Nářadí a pomůcky:








pilka ocaska
úhelník
měřítko
tužka
rašple
brusný papír
nůž

Cíl:


osvojit si činnost měření, řezání, broušení dřeva a lepení pomocí lepidla
Chemoprenu.

Postup označení:










označení a zaříznutí špalíků do pravého úhlu
naměření potřebného rozměru
odříznutí špalíku
okulacení hran špalíku pomocí rašple
broušení špalíku
namazání lepidlem
přilepení filcu
zaříznutí filcu podle dna špalíku
filc na dně špalíku slouží jako podložka pod brusný papír nebo plátno při
broušení
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2. Vánoční ozdoby z překližky
Materiál:


překližka – 4 mm

Nářadí a pomůcky:








plechové formičky
tužka
truhlářská svěrka
podložka pro vyřezávání
lupínková pilka
brusný papír
brusný špalík

Cíl:


osvojit si činnost při práci s překližkou a především zvládnutí práce s lupínkovou
pilou

Postup:


Z prkénka vyrobíme přípravek ve tvaru V dle obrázku, přípravek slouží jako
podložka pod vyřezávaný výrobek.



Na překližku si namalujeme tvary dle plechových formiček nebo dle vlastní
fantazie.



Materiál položíme na podložku, kterou jsme upnuli pomocí truhlářské svěrky
k pracovnímu stolu.



Materiál přidržujeme na podložce volnou rukou a lehkými tahy na lupínkovou
pilku vyřezáváme požadovaný tvar ozdoby.



Vyřezané ozdoby očistíme od otřepů a třísek pomocí špalíku s brusným
plátnem.

Metodická publikace - řemeslné činnosti

48

3. Špachtličky pro výrobu keramiky
Materiál:


slabé ploché lišty z tvrdého dřeva

Nářadí a pomůcky:







tužka
podložka pro vyřezávání
špalík a brusný papír
rašple
lupínková pilka
truhlářská svěrka

Cíl:


osvojit si práci s lupínkovou pilkou, broušení dřeva

Postup:


K pracovnímu stolu upneme pomocí truhlářské svěrky podložku.



Lištu zkrátíme na délku asi 20 cm.



Jeden konec upravíme pomocí rašple a brusného papíru jako držadlo.



Druhý konec upravíme do různých tvarů – rádiusy, špičky, obloučky atd., tato
pracovní část má sloužit k vytváření různě profilovaných drážek a vrypů
v keramice.



Konečná úprava
je
provedena
pomocí špalíku s
brusným papírem
nebo plátnem.
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4. Vánoční svícen
Materiál:


hranolek z tvrdého dřeva

Nářadí a pomůcky:








pilka ocaska
rašple
tužka
pravítko
úhelník
vrták s průměrem 40 mm
brusný papír a špalík

Cíl:


osvojit si činnost měření, řezání, práce s rašplí a broušení dřeva

Postup:


označení a zaříznutí špalíku do pravého úhlu



označení a odříznutí špalíku čtvercového nebo obdélníkového profilu



označení středu špalíku



vyvrtání otvoru o průměru 40 mm pro vložení čajové svíčky



okulacení hran rašplí



konečná obroušení svícnu pomocí špalíku s brusným plátnem

Poznámka:
Svícen nemusí mít jen obdélníkový nebo čtvercový profil, ale třeba i kulatý nebo jiný
profil dle osobního vkusu autora.
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5. Krmítko pro ptáky
Materiál:








prkénko široké asi 15 cm
lišty široké asi 5 cm
plech pozinkovaný
vruty 3 x 40 mm
nůžky na plech
disperzní lepidlo
barva venkovní, ředidlo

Nářadí a pomůcky:










pilka ocaska
rašple
štětec
brusný papír a špalík
vrták s průměrem 35 – 40 mm
aku vrtačka
vrták s průměrem 4mm
šroubovák případně sada bitů
tužka, metr, úhelník

Cíl:


osvojit si činnost měření, řezání dřeva, vrtání, šroubování a práce s plechem

Postup:


Prkénko orýsovat dle úhelníku a uříznout 3 kusy dlouhé 25 cm.



Dvě z těchto prkének orýsovat dle fotografie a toto seříznout do špičky.



Ve středu těchto prkének označit a vyvrtat otvor o průměru 35 nebo 40 mm.



Tato prkénka budou tvořit čela krmítka – budky.



Dno v místě spoje označit a předvrtat otvory pro vruty.



Čela v místě spoje namazat lepidlem a pomocí vrutů přišroubovat ke dnu
krmítka.



Oříznout z úzké lišty dva kusy dlouhé 25 cm.



Tyto lišty orýsovat a předvrtat otvory pro vruty.
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Lišty v místě spoje namazat lepidlem a přišroubovat pomocí vrutů na boky
krmítka. Tím dojde ke zpevnění celé konstrukce a navíc se uzavře dno krmítka,
aby nemohlo docházet k vypadávání krmiva.



Z plechu je třeba vystřihnout čtverec 30 x 30 cm a v polovině přehnout pod
úhlem 90˚.



Označit spoje s čely krmítka.



V místě spoje předvrtat otvory pro vruty a následně přišroubovat plech k čelům
krmítka.



Střechu krmítka natřít.
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6. Přípravek pro řezání úhlů
Materiál:




lať z tvrdého dřeva 6 x 1,5 cm
disperzní lepidlo
vruty 4 x 3,5 mm

Nářadí a pomůcky:






kovový úhelník
aku vrtačka
sada bitů
vrták v průměru 4 mm
tužka, metr

Cíl:



osvojit si přesnou práci s pilkou při řezání dřeva
výroba pomůcky, která umožní a ulehčí práci při zpracování dalších výrobků

Postup:


Z předem připravené lišty 6 x 1,5 cm uřízneme tři stejně dlouhé kusy o délce 30
cm.



Dle fotografie přiložíme ke dnu dva boční díly, označíme si a vyvrtáme otvory
pro vruty.



Místo spoje namažeme lepidlem a pomocí vrutů sešroubujeme.



Pomocí kovového úhelníku narýsujeme přesně rysky pro řezání úhlů. Jednak
úhel 90˚ stupňů, pak 45˚ a 135˚.



Na závěr obrousíme přípravek pomocí brusného papíru a špalíku a označíme
jménem nebo značkou autora.
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7. Rámeček na obrázky
Materiál:





lišta- dřevěná profilovaná
disperzní lepidlo
tvrdý karton
závěs na zeď pro věšení obrázku

Nářadí a pomůcky:








přípravek na řezání úhlů
modelářský nůž
pila ocaska
brusný papír, brusný špalík
štětec
mořidlo
lak nebo barva

Cíl:


zvládnout přesnou práci při řezání úhlů a přesné rozměřování před řezáním

Postup:


Naměřit si 4 lišty stejně dlouhé délky a co nejpřesněji v přípravku uříznout pod
úhlem 45˚ (pro čtvercový obrázek).



Pro obrázek obdélníkový řezat dvě a dvě stejné lišty.



Lišty různých délek a ve spojích namazat lepidlem a přilepit na připravený
karton papíru.



Přečnívající karton oříznout nožem.



Připevnit pomocí malých hřebíčků nebo vrutů závěs nebo očko.



Obrousit a začistit.



Opatřit konečným nátěrem.



Na karton v rámečku vlepit nebo vložit pohlednici či obrázek.
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8. Skříňka na věšení klíčů
Materiál:









lišta 6 x 1,5 cm – celkem asi 3 metry
lepidlo dispersní
povrchový nátěr, ředidlo
háčky na zavěšení klíčů
2 ks pantů
karton asi 30 x 20 cm
2 ks závěsu na skříňku
1 ks nábytkový magnet

Nářadí a pomůcky:









pila ocaska
přípravek na řezání úhlů
brusný papír a špalík
vruty 3 x 35 mm (40 mm), 3 x 12 mm
štětec
sada bitů a aku vrtačka
tužka a metr
vrták o průměru 3,5 mm

Cíl:


zvládnout přesnou práci při řezání úhlů, zdokonalit činnost při řezání, broušení,
lepení, vrtání, šroubování a v neposlední řadě moření nebo lakování materiálu

Postup:


Naměřit a uříznout lišty rámečků dvířek – venkovní rozměr 20 x 30 cm.



Rámeček dvířek podlepit kartonem.



Nařezat lišty na korpus skříňky velikost 20 x 30 cm.



Oříznout lišty na vložení dovnitř skříňky 2 ks – záda.



Předvrtat, nalepit a sešroubovat korpus skříňky vč. zad.



Celou skříňku vč. dvířek obrousit a očistit.



Dvířka a skříňku opatřit konečným nátěrem – lak, mořidlo, atd.



Rozměřit a namontovat panty na korpus a připevnit dvířka.
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Přišroubovat magnet.



Dovnitř skříňky rozměřit, označit a našroubovat háčky na klíče.



Na zadní část přišroubovat dva závěsy k pověšení na zeď.



Na karton uvnitř dvířek je možné přilepit pohlednici, obrázek nebo jakoukoliv
jinou dekoraci či nápis.
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14. Rámeček na rozvrh hodin
Materiál:





lišta 4 x 1,5 cm
disperzní lepidlo
závěsný háček
hřebíčky dl. 10 mm

Nářadí a pomůcky:












pilka ocaska
přípravek na řezání úhlů
metr
úhelník
tužka
truhlářské svěrky
brusný papír
štětec
špalík na broušení
kladívko
bezbarvý lak

Cíl:


Zvládnutí přesného rozměření a uřezání jednotlivých bočních lišt rámečku. Dále
co nejpřesnější slepení rámečku. Osvojení si práce s pilkou, měření, lepení,
broušení, lakování.

Postup:








přesně si rozměřit a orýsovat jednotlivé boční lišty rámečku dle rozměru
papírového rozvrhu
v přípravku („korýtku“) na řezání úhlů uřezat lišty pod úhlem 45˚
pomocí truhlářských svěrek slepit rámeček
po zaschnutí lepených spojů celý rámeček obrousit a začistit brusným papírem
na zadní stranu rámečku rozměřit střed a hřebíky připevnit závěs
rámeček nalakovat bezbarvým lakem
nakonec přilepit papírový rozvrh hodin
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15. Sušící rámeček na ovoce
Materiál:





lišta 2 x 3,5 cm
síto nebo jemná tkanina
připínáčky
hřebíčky dl. 16 mm

Nářadí a pomůcky:









úhelník
metr
tužka
disperzní lepidlo
pila ocaska
dláto
kladívko
nůžky

Cíl:


zvládnout přesné měření a výrobu rohového spoje tzv. „přeplátováním“.

Postup:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozměřit, orýsovat a přesně uřezat délky jednotlivých stran rámečku
na každém konci lišty si orýsovat místo řezu pro rohový spot – viz foto
řez vést pouze do poloviny síly lišty – to znamená do 1 cm
vzniklý „plátek“ dlátem vyseknout a začistit na přesný rozměr
po vyřezání a vydlabání všech koncových plátů se celý rámeček slepí
disperzním lepidlem pomocí truhlářských svěrek
každý roh se pojistí ještě hřebíčkem
po zaschnutí lepidla rámečky lehce očistit brusným papírem
na rozměr rámečku ustřihnout připravené síto a to připevnit pomocí připínáčků
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16. Stojánek na vánoční ubrousky
Materiál:





prkénko z tvrdého dřeva o rozměrech 8 x 1 cm
hranolek 1 x 1,5 cm
lepidlo
bezbarvý lak

Nářadí a pomůcky:







pila ocaska
rašple
metr, tužka, kružítko
úhelník
brusný papír a špalík
truhlářské svěrky

Cíl:


zvládnout přesné nařezávání a opracování dřevěného výrobku do
požadovaných tvarů. Naučit se správné postupy řezání, broušení, lepení,
lakování.

Postup:









ze slabého prkénka tl. 1 cm naměřit, orýsovat a uříznout 2 kusy délky 8 cm a
jeden kus délky 10 cm
na obou kratších kusech z jedné strany kružítkem orýsovat rádius + 4 cm
tento tvar nahrubo pilkou oříznout a pomocí rašple a brusného papíru přesně
opracovat
uříznout z hranolku 1 x 1,5 cm délku 8 cm
tento hranolek pomocí disperzního lepidla a truhlářských svěrek vlepit mezi
spodní rovné části obou opracovaných prkének
z dílu prkénka dlouhého 10 cm vyříznout a opracovat tvar tzv. oka o délce 10
cm a šířce 8 cm, vznikne podstava stojánku
na tuto podstavu přilepit už rozpracovanou vrchní část viz foto
na závěr celý stojánek brusným papírem očistit a nalakovat bezbarvým lakem
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17. Zahradní hrací figurky „DÁMA“

Materiál:



deska o síle 3 cm bílá a černá barva
dřevěný kolík – průměr 85 mm

Nářadí a pomůcky:






stojanová vrtačka
vykružovací vrták – průměr 85 mm
tužka, metr, pravítko, kružítko
dláta různých šířek, případně tvarů
brusný papír a špalík

Cíl:
 naučit se práci s dlátem, zvládnutí základních řezbářských technik.
Postup:








na stojanové vrtačce vyvrtat pomocí vykružovacího vrtáku kroužky
požadovaného průměru 85 mm
zaslepit vlepením dřevěného kolíku otvor, který vznikl ve středu kolečka při
vrtání
kolečka obrousit
kružítkem orýsovat z jedné strany vnitřní kruh o průměru 6,5 cm
do vnitřního kruhu narýsovat tvar reliéfu
pomocí dlát vysekávat a vyřezávat vlastní tvar reliéfu lícové strany jednotlivých
koleček
na závěr kolečka obrousit, začistit řezby a natřít na požadované barvy
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18. Kuchyňské prkénko
Materiál:


buková deska šířky 16 cm a tloušťky 2 cm

Nářadí a pomůcky:






pilka ocaska
vrták – sukovník – průměr 30 mm
rašple
metr, pravítko, tužka
brusný papír a špalík

Cíl:


naučit se opracování tvarů.

Postup:
•
•
•
•
•

naměřit, orýsovat a uříznout prkénko délky 24 cm
naměřit střed otvoru ve vzdálenosti 5 cm od delší strany a ve středu vzdálenosti
obou užších stran, tzn. 8 cm
vyvrtat otvor o průměru 30 cm
obrousit rašplí hrany všech rohů na rádius 1 cm
pomocí brusného papíru začistit všechny hrany včetně hran vyvrtaného otvoru,
který bude sloužit k zavěšení prkénka
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Závěrečné vyhodnocení
Po celou dobu trvání nepovinného předmětu je nutné připravit pro žáky smyslplnou a
hlavně zajímavou práci. Zkrátka zaujmout. Pak pracují se zaujetím a práce je baví.
Protože to v našem případě byli především chlapci, zhotovovali dílka chlapecká –
auta, koráby, repliky zbraní atd.
Jako materiál jsme používali zejména dřevo, kov, plast, papír, tzn. materiál finančně
méně náročný. Pracovali jsme s nářadím, které běžně v pracovních činnostech
nepoužíváme (vrtačka apod.) Hotové výrobky jsme prezentovali na různých
výstavkách školy. Popisky a zdobení, např. různými samolepkami, si žáci zajišťovali
sami. Výrobky si pak označovali vyražením jména pomocí písmenkové raznice.
Vhodné je rozlišit práci pro 1 a 2. stupeň. Pro 1. stupeň, tedy žáky malé, zatím méně
zdatné, jsme lepili plastové modely nebo skládali tradiční stavebnici Merkur.
Závěrem mohu říct, že tato činnost splnila cíl a smysl, pro nějž byl nepovinný
předmět řemeslné činnosti připraven – tj. zvyšení manuální dovednosti žáků.

VYJÁDŘENÍ RECENZENTA:
Publikace názorně představuje možné náplně hodin pracovních činností. Nejdříve se
zaměřuje na popis jednotlivých materiálů a nářadí stejně jako potřebného vybavení
dílny. Dále u jednotlivých projektů popisuje přesně potřebný materiál a nástroje,
přesný postup a na obrazovém materiálu i průběh činnosti. Jedná se jak o
jednodušší projekty jako například výroba ukozovátka, tak o náročnější projekty jako
je výroba krmítka pro ptáky. V hodinách insipirovaných touto publikací se žáci naučí
pracovat s různými materiály i nejčastějším nářadím, který se používá na práci se
dřevem. Projekty budou naučným zpestřením.
Po obsahové stránce hodnotím metodickou publikaci jako zdařilou. Postup je
srozumitelně popsán a opatřen bohatou fotografickou dokumentací.
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