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PRÁCE S NÁSTROJI

Zkusili jste n kdy naštípat ze špalík  haldu polínek? To prý lov ka zah eje dvakrát – jednou p i práci, 
podruhé u kamen. Nev íte? Jen si to vyzkoušejte.

Motivace:

Sekera, pila, kladivo, rašple, hoblík, šroubovák, špalek, stojan na ezání polen, samo ezné šrouby, 
h ebíky, prkno, materiál na výrobu vrávor (každé družstvo 6x2 m ty , provázek), lékárni ka.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T17A.

Pot eby:

V úvodu ukážeme d tem, jaké nástroje budeme p i práci používat. Názorn  p edvedeme, jak se 
s nimi zachází, co musíme zkontrolovat, než za neme s ná adím pracovat, jak je bezpe n  p enášíme a ukládáme 
na místo. Upozorníme na nebezpe í, op t názorn  p edvedeme špatné používání – co nikdy ned lat. Upozorníme d ti 
na nutnost vždy poslechnout pokyn  vedoucího i instruktora – na „machrovinky“ zde není prostor.

Pracovní stanovišt

P ipravíme stanovišt  (ostr vky) s jednotlivými druhy ná adí, na každém je jeden vedoucí nebo zkušený a zodpov dný 
instruktor. D ti procházejí postupn  všemi stanovišti a trénují práci s ná adím p i pln ní úkol . D ležité je, aby se 
pln ní úkol  nehodnotilo na as – d ležité je to, aby d ti práci s ná adím zvládly.

P íklady úkol  na stanovištích (jist  vymyslíte i mnohé další):
• zašroubovat samo ezný šroub do d eva;
• ohoblovat prkno (trámek);
• u íznout pilou z prkna ur enou délku (nap . 10 cm);
• od íznutý kousek zbrousit po hranách (rašple, brusný papír);
• zaseknout sekyru do špalku na p esnost – namalovaná ára;
• zatlouct 5 h ebík ;
• p eseknout šišku;
• nasekat ze špalíku špánky tak, aby prošly otvorem s pr m rem 5 cm;
• ve dvojici u íznout špalík z klády.

Vrávory

Úkolem d tí je vyrobit vrávor a p emístit ho p es ur ené území. Vrávor je pravidelný ty st n. K jeho výrob  mají d ti 
k dispozici 6 ks dvoumetrových d ev ných ty í a provázek. Z ty í vyrobí nejprve trojúhelníkovou základnu, ke každému 
vrcholu pak p ivážou další ty  a na špici je svážou dohromady. Na každý vrchol vrávoru navážou 5 m dlouhý provázek, 
pomocí kterého budou vrávor ovládat. Konstruk ní práce nejsou sou ástí hry!

Když mají všechna družstva vyrobené vrávory, p istoupíme k sout ži. Úkolem družstev je p emístit vrávor na druhý 
konec louky, doporu ená vzdálenost je alespo  5 m, možná je i obrátka. Jediný povolený zp sob p emis ování vrávoru 
je p ekláp ní sm rem vp ed pomocí provázk . Ti vzadu vrávor brzdí, aby prudce nespadl a nepoškodil se. Vít zí 
nejrychlejší skupina.

Náro n jší varianta: Celé družstvo se smí pohybovat pouze po kulá ích (z kmene na ezané, silné 4–5 cm). Nikdo 
se nesmí rukou ani nohou dotknout zem . Kulá e se smí poponášet i popostrkovat. Dotek zem  je penalizován 
20 sekundami ne innosti celé skupiny.

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

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

2x30 minut

Prostor

klubovna, tábo išt

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a personální, 
pracovní.

Nau it se bezpe n  pracovat s ná adím – pilou, sekerou, kladivem, šroubovákem, hoblíkem, 
rašplí apod.

P i h e Vrávory spole n  vy ešit zadaný úkol bez pomoci vedoucího.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Nutný je zvýšený dohled p i práci s nástroji, dbát na bezpe né používání nástroj !Pozor na:

Moje poznámky:

D tem hyperaktivním nebo neobratným, mén  šikovným pomáhá 
vedoucí nebo instruktor, je nablízku, trp liv  vysv tluje pracovní postup 

s každým ná adím, p ipomene správný pohyb. Aktivita je vhodná pro d ti se speci  ckými vzd lávacími poruchami, 
dává vyniknout d tem pracovn  zdatným, které se naopak obtížn ji uplat ují v aktivitách v domostních.

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


