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STAVITELSTVÍ

Škoda, že nem žu žít taky v tak kouzelném zámku, tolik v ží a tak rozsáhlá nádherná zahrada – zkusím 
si takový zámek postavit. Jen takový malý.

Motivace:

Obrazy nejznám jších kulturních památek, špejle, modelína, lepidlo Herkules nebo Kanagon, krabi ky 
r zných tvar  a r zných rozm r , igelitová podložka, papírové ut rky, tempery, št tce, voda.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

D ti se rozd lí do skupin a budou spole n  v kolektivu tvo it nové architektonické dílo na základ  
p edlohy, kterou mají z novin, internetu, z encyklopedie.

Na sch zku se p edem p ipraví, a to tak, že si vymyslí, co a hlavn  z eho budou stav t.

Nap . jedna skupina d tí (7., 8. t ída) m že lepit k sob  na ezané špejle a vytvo it nap . velmi p sobivou stavbu 
Eiffelovky, p i emž se se stavbou blíže seznámí a budou o ní diskutovat. Jako spojovací materiál m žou používat 
lepidlo Herkules (ale musí se ekat, než zaschne), Kanagon, vte inové lepidlo nebo jiné samotvrdnoucí hmoty i úpln  
oby ejnou modelínu. (Zkušenosti ukázaly, že p i použití modelíny d ti nepostaví tak zajímavé stavby, protože použijí 
moc velké spojovací kusy hmoty a špejle to neudrží). Stavbu Eiffelovky uvádím jako p íklad, abyste si um li p edstavit, 
o co jde. Ve skute nosti je tato stavba spíše vhodná na tábory, kde je více asu na stavbu. D ti, které nejsou zapálené 
pro stavitelství, budou volit stavby jednoduché a je již na vedoucím, aby podle délky sch zky zvolil stavbu.

      špejle                skute nost

Druhá skupina (6. t ída) m že stav t rozsáhlejší stavbu z r zných krabi ek, malých i velkých, které si p inesou z domova 
nebo které nasbíráme na tábo e, pokud budeme tuto innost d lat v rámci tábora. Takto m že vzniknout pyramida, 
celé m sto nebo staré ecko. D tem také m žeme zadat p ímo úkol, aby si prohlédly n jakou ást svého m sta a tu 
pozd ji postavily z krabi ek. Moc hezky se pracuje s krabi kami od zápalek, které se p ed za átkem díla polepí bílým 
papírem a pomalují (to lze d lat se všemi) nebo se dají na krabi ky nalepovat i kusy látky.

Pro rozvoj stavitelské p edstavivosti m žeme použít také spole enskou hru Make – závod stavitel  (stavbu z kostek 
podle p edlohy na as). I když vše vypadá, že se jedná o hru pro mate skou školku, p i stavb  na as se zasm jí i d ti 
z 8. t íd. Make ´n´ Break cca 500,– K  nebo Make ´n´ Break extréme cca 800,– K .

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , komunikativní.

Rozvoj jemné motoriky, nau it se porovnávat stavbu na obrázku a ve skute nosti, rozvoj 
p edstavivosti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

15 minut

as realizace

minimáln  60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2–20

V ková kategorie

12–14 let
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Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc, Pam , P ekonání.
Moje poznámky:

Vzhledem k asové náro nosti velkých staveb ze špejlí je pot ebné 
proložit tuto innost n jakou krátkou oddychovou aktivitou. Aktivita 

umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariery 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:


