
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list T1

V ková kategorie: Mladší školní v k                                               s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

VÝROBA JEDNODUCHÉHO P EDM TU

Když se rozhodneme, že se budeme v novat technickým innostem a zkusíme n co vyrobit, m li 
bychom si vybrat takový výrobek, který nám bude sou asn  i dál sloužit. Vyrobíme si tedy dv  v ci, které následn  
m žeme využít – krmítko pro zimní dokrmování pták  a kapsá  pro uložení našich v cí v klubovn .

Motivace:

Krmítka: desky (max. 50 × 50 cm), ty ky nebo tenké la ky, h ebí ky a vruty, kladívko, pilka, šroubovák, 
kovový úhelník, etízek.

Kapsá : látka, gumi ka nebo stuha, nit, n žky, jehly, la ka a provázek nebo etízek na zav šení.

Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Výroba složit jších v cí, vyžadující mnohdy malou dílnu nebo alespo  dostatek ná adí, nebude asi 
náplní b žné oddílové sch zky. Na tábo e ji ale m žeme realizovat naprosto b žn .

P edem si vedoucí p ipraví materiál, se kterým budou d ti pracovat, a zkontroluje ná adí, které budou mít d ti 
k dispozici.

A už m žeme za ít. D ti rozd líme do pracovních skupinek nejlépe po 3–5 lenech, každá z nich m že d lat jinou 
ást výrobku. Ve skupinách vybereme „mistry“, kte í budou práci ve skupinkách koordinovat. První z výrobk  je 

krmítko pro ptáky. Za neme tím, jak ho následn  v oddíle využijeme. Dohodneme se, kam v zim  krmítko umístíme, 
a vysv tlíme d ležitost zimního p ikrmování.

Ideální je, když si p edem narýsujeme na desky rozm ry, ješt  lepší, když nám materiál rodi e nebo n kdo z vedoucích 
p edem na eže, pak m žeme budky d lat i v klubovnách s b žným vybavením.

Jednoduché krmítko k zav šení na v tev nebo na ze , pod okno apod.

Deska dna má rozm ry 40 × 40 cm nebo 50 × 50 cm. Kraje prkénka osadíme la kami 3 cm vysokými, aby vítr krmení 
nerozfoukal nebo aby je ptáci nevyházeli, když se o n  perou. La ky p ibijeme shora na desku dna, nebo je p ipevníme 
ze stran. D ti musí volit správnou velikost h ebík  i vrut , aby la ky nepopraskaly. Krmítko zav síme pomocí etízku. 
Do tohoto krmítka nejdou vrabci, kte í se jeho pohupování bojí. Nevýhoda je, že bez st íšky zapadne sn hem, proto 
je nutné krmítko výhodn  umístit (pod husté v tve, které nap í  propleteme, pod ímsu nebo balkon apod.).

Krmítko se st íškou

Toto krmítko je upevn no na k lu o pr m ru 10 cm. Do roh  desky dna p išroubujeme sloupky s rámem, na který 
posadíme sedlovou st echu ze dvou prkének. Op t pozor na velikost použitého spojovacího materiálu. Ze slabších 
lat k ud láme ješt  zábradlí ko, aby do krmítka nešli p íliš velcí ptáci (holubi, hrdli ky). Desku dna p ipevníme ke k lu 
pomocí kovového úhelníku. Kdybychom použili prost  jen h ebík do dna krmítka, toto by se vyviklalo a brzy by z k lu 
spadlo.

Záv sné kapsy

Není to žádná novinka, takže p esný st ih není nutný. Velikost kapes je dána tím, co se v nich má ukrývat. Na drobné 
p edm ty, jako jsou h ebeny, kartá e na vlasy a zrcátka, budou kapsy menší; budou-li však sloužit na trepky, bude 
t eba kapes víc a v tších.

M žeme si vyrobit i v tší kapsá e do klubovny – na pom cky ke hrám, na n žky, tužky apod.

Dohodneme se, k emu bude kapsá  sloužit – to je d ležité, abychom v d li, jak bude velký. Pak si vysv tlíme základní 
bezpe nostní pravidla p i práci s n žkami a jehlou. A pak už si rozložíme materiál.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, sociální a personální.

U í se pracovat s r znými materiály, vyrábí z nich p edm ty, které následn  využije v dalších 
innostech. U í se spolupráci s ostatními leny oddílu, podává co nejlepší výkon a tím p ispívá dobrému výsledku 

spole né práce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoli

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

Pokud vyrobíme oddílové krmítko v lét , nesmíme na n j zapomenout, na podzim jej vytáhneme, n kam 
umístíme a spole n  p ikrmujeme ptá ky.

Pozor na:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát 

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Základním materiálem je kus látky. Z ní se dá vytvo it: jednoduchá kapsa na zadrhnutí, trojdílná kapsa, poscho ová 
n kolikadílná kapsa, kombinované kapsy. 

P ipravíme si základní kus látky a olemujeme ji. Máme-li možnost, p ipravíme si pro d ti už hotový olemovaný kus 
látky, aby s ním d ti dále pracovaly. To je d ležité, aby se nám pak kapsá  r zn  nekroutil. Na kapsá  pak vyst ihujeme 
z dalšího kusu látky r zn  velké kapsy. Ty zase nejd íve olemujeme nebo je na kapsá  nastehujeme. Do horní ásti každé 
kapsy m žeme provléknout gumi ku nebo stuhu na zdrhnutí. A pak už šijeme. Po p išití všech kapes provlékneme 
horní stranou kapsá e ty ku, na niž upevníme po stranách provázek nebo etízek, a je hotovo. Kapsy m žeme zdobit 
aplikacemi, každý len oddílu m že mít svou kapsu se svým obrázkem, pak ale kapsá  musíme ušít víc. 

S výrobky se m žeme p ihlásit do sout že rukod lných inností Pionýrského Sedmikvítku. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P átelství, P íroda a P ekonání.


