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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

2x30 minut

klubovna, táboįištø

jaro–podzim

15–20

7. tįída/13 let

PRÁCE S|NÁSTROJI
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: komunikativní, k| įešení problémŃ, k| uêení, sociální a| personální,

pracovní.
Konkrétní cíl:|||

Nauêit se bezpeênø pracovat s|náįadím – pilou, sekerou, kladivem, šroubovákem, hoblíkem,

rašplí apod.
Pįi hįe Vrávory spoleênø vyįešit zadaný úkol bez pomoci vedoucího.
Motivace:||| Zkusili jste nøkdy naštípat ze špalíkŃ haldu polínek? To prý êlovøka zahįeje dvakrát – jednou pįi práci,
podruhé u|kamen. Nevøįíte? Jen si to vyzkoušejte.
Potįeby:||| Sekera, pila, kladivo, rašple, hoblík, šroubovák, špalek, stojan na| įezání polen, samoįezné šrouby,
hįebíky, prkno, materiál na|výrobu vrávor (každé družstvo 6x2 m tyê, provázek), lékárniêka.
K|tomuto metodickému listu je k|dispozici pracovní list T17A.
Provedení:||| V| úvodu ukážeme døtem, jaké nástroje budeme pįi práci používat. Názornø pįedvedeme, jak se
s| nimi zachází, co musíme zkontrolovat, než zaêneme s| náįadím pracovat, jak je bezpeênø pįenášíme a| ukládáme
na|místo. Upozorníme na|nebezpeêí, opøt názornø pįedvedeme špatné používání – co nikdy nedølat. Upozorníme døti
na|nutnost vždy poslechnout pokynŃ vedoucího êi instruktora – na|„machrovinky“ zde není prostor.
Pracovní stanovištø
Pįipravíme stanovištø (ostrŃvky) s|jednotlivými druhy náįadí, na|každém je jeden vedoucí nebo zkušený a|zodpovødný
instruktor. Døti procházejí postupnø všemi stanovišti a|trénují práci s|náįadím pįi plnøní úkolŃ. DŃležité je, aby se
plnøní úkolŃ nehodnotilo na|êas – dŃležité je to, aby døti práci s|náįadím zvládly.
Pįíklady úkolŃ na|stanovištích (jistø vymyslíte i|mnohé další):
• zašroubovat samoįezný šroub do|dįeva;
• ohoblovat prkno (trámek);
• uįíznout pilou z|prkna urêenou délku (napį. 10 cm);
• odįíznutý kousek zbrousit po|hranách (rašple, brusný papír);
• zaseknout sekyru do|špalku na|pįesnost – namalovaná êára;
• zatlouct 5 hįebíkŃ;
• pįeseknout šišku;
• nasekat ze špalíku špánky tak, aby prošly otvorem s|prŃmørem 5 cm;
• ve|dvojici uįíznout špalík z|klády.
Vrávory
Úkolem døtí je vyrobit vrávor a|pįemístit ho pįes urêené území. Vrávor je pravidelný êtyįstøn. K|jeho výrobø mají døti
k|dispozici 6 ks dvoumetrových dįevøných tyêí a|provázek. Z|tyêí vyrobí nejprve trojúhelníkovou základnu, ke|každému
vrcholu pak pįivážou další tyê a|na|špici je svážou dohromady. Na|každý vrchol vrávoru navážou 5 m dlouhý provázek,
pomocí kterého budou vrávor ovládat. Konstrukêní práce nejsou souêástí hry!
Když mají všechna družstva vyrobené vrávory, pįistoupíme k|soutøži. Úkolem družstev je pįemístit vrávor na|druhý
konec louky, doporuêená vzdálenost je alespoĢ 5 m, možná je i|obrátka. Jediný povolený zpŃsob pįemisĹování vrávoru
je pįeklápøní smørem vpįed pomocí provázkŃ. Ti vzadu vrávor brzdí, aby prudce nespadl a| nepoškodil se. Vítøzí
nejrychlejší skupina.
Nároënùjší varianta: Celé družstvo se smí pohybovat pouze po| kuláêích (z| kmene naįezané, silné 4–5 cm). Nikdo
se nesmí rukou ani nohou dotknout zemø. Kuláêe se smí poponášet êi popostrkovat. Dotek zemø je penalizován
20 sekundami neêinnosti celé skupiny.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįátelství, Pįekonání, Pomoc.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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Døtem hyperaktivním nebo neobratným, ménø šikovným pomáhá
vedoucí nebo instruktor, je nablízku, trpølivø vysvøtluje pracovní postup
s|každým náįadím, pįipomene správný pohyb. Aktivita je vhodná pro døti se speciˬckými vzdølávacími poruchami,
dává vyniknout døtem pracovnø zdatným, které se naopak obtížnøji uplatĢují v|aktivitách vødomostních.
Pozor na: Nutný je zvýšený dohled pįi práci s|nástroji, dbát na|bezpeêné používání nástrojŃ!
Moje poznámky:|||
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