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Na organizaci projektu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci naší SŠ - Praktické školy 

dvouleté – M. Štolcarová, K. Bártková, J. Zorád, T. Dokoupilová, P. Spáčilová,  

J. Polešenský, L. Štelclová, L. Zbořilová, V. Špičáková, L. Hájková.  

 

Úvod 

ŘEMESLA dříve a dnes, to je název školního projektu pro letošní rok. 

Řemesla jsou druhem manuální dovednosti spojené s používáním specializovaných nástrojů  

a pomůcek. Vyžadují tvůrčí schopnosti a vlastní originální projev. Dříve byla jednotlivá řemesla 

předávána z generace na generaci a v dnešní době již mnohá z nich úplně upadla, proto jsme  

se rozhodli, že našim žákům některé z řemesel představíme. A jak jinak než s písní J. Wericha 

„Ten dělá to a ten zas tohle“. Také jsme se snažili provázat řemesla se zvyky a tradicemi 

blížících se Vánoc. 

Měli jsme možnost zábavnou formou získat, procvičit a zdokonalit vědomosti o vybraných 

řemeslech a také nahlédnout do jejich tajů. Naši žáci se na malou chvíli stali učedníky – tovaryši 

a my jsme byli jejich mistry. 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.  

 

 

Cíl projektu 

 

1. přispět k rozšíření vědomostí v oblasti řemesel, 

2. podrobné seznámení se s jednotlivými řemesly, 

3. rozpoznání jednotlivých řemesel, specializovaných nástrojů a pomůcek, 

4. osvojení si charakteristických znaků vybraných řemesel – oděv, nástroje a pomůcky, 

5. rozvoj pohybových dovedností – úvodní tanec v kostýmech, 

6. rozvoj smyslů – vnímání chutí a vůní vybraného pokrmu, 

7. rozvoj pracovních dovedností – práce s pracovním postupem, příprava dle receptu, 

výroba postav, zvířat a Betlému ze dřeva a ozdob z včelího vosku, 

8. rozvoj paměti a vnímání – rozpoznávání nejrůznějších předmětů a nástrojů z dřívější 

doby, 

9. rozvoj schopnosti spolupráce ve skupinách, 

10. rozvoj řečových dovedností, vyjadřování a obhajování vlastních názorů, rozhodování  

a sebehodnocení. 
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Časová dotace 

Přípravná fáze: 2 hodiny  

Vlastní akce: cca 5,5 hodiny 

 

 

Časový harmonogram  

 

Čas Aktivita 

8.00 - 8.30  Zahájení projektového dne, úvodní tanec v tělocvičně školy. 

8.30 – 9.00 Svačina. 

9.00 – 12:00  Zahájení pracovních činností na jednotlivých stanovištích 1.,2.,3.,4. 

12.30 – 13.00  Spojení skupin, společná aktivita v tělocvičně školy, předání osvědčení. 

13.00 – 13.20 Vyplňování pracovních listů ve svých třídách. 

13.20 - 13.30  Zhodnocení projektového dne.  

 
 

Složení skupin a jejich doprovod: 

První skupina: žáci tříd II./2 + II./1 

Druhá skupina: žáci tříd I./1 + II./1   

Třetí skupina: žáci tříd I./2 B + II./1 

Čtvrtá skupina: žáci tříd I./2 A + II./1 

 

Žáci byli rozděleni do jednotlivých skupin. Každou skupinu doprovázel asistent pedagoga  

nebo vyučující, který dopomáhal s plněním úkolů na čtyřech stanovištích. 

       

Přehled stanovišť s úkoly: 

 

1. seznámení žáků s organizací prvního projektového dne, 

2. ŘEMESLA – představení vybraných řemesel – pedagogové SŠ, 

3. pracovní činnost /dřevodílna, domeček, krámek u vchodu školy/ – výroba postav, 

zvířat a Betlému ze dřeva, výroba ozdob z včelího vosku, trénink nakupování a placení 

za zboží v krámku u kramářky, 

4. pracovní činnost /cvičná kuchyňka/ – výroba lineckého cukroví, slepování, práce 

s pracovním postupem, ochutnávka, 

5. kognitivní činnost /krámek u vchodu školy/ - rozpoznávání dříve používaných 

předmětů, procvičování paměti,  

6. společná aktivita – tanec a zpěv písně J. Wericha „Ten dělá to a ten zase tohle“, 
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7. pracovní listy – vyplňování tematických pracovních listů, 

8. shrnutí projektového dne. 

 

 

 

Zdroje a pomůcky 

 

 počítač – hudební ukázka úvodního tance, 

 prezentace na interaktivní tabuli, 

 vytvořené pracovní listy s úkoly – vybraná řemesla, specializované nástroje a pracovní 

pomůcky, zajímavosti,  

 potřeby k výrobě ozdob z včelího vosku – pláty z včelího vosku, vykrajovátka, stuhy 

 materiál k výrobě postav, zvířat a Betlému – kmeny a větve stromu bříza, pila, kladivo, 

hřebíky, nůž, 

 suroviny k výrobě lineckého cukroví, cvičná kuchyňka a její vybavení, 

 potraviny k ochutnávce – upečené linecké cukroví, 

 napodobenina krámku – pec, vybavení, dekorace, ručně vyráběné šperky a předměty, 

předměty tehdejší doby jako máselnice, mlýnek, atd.,  

 osvědčení – “glejt tovaryšovi za prokázání znalostí“   

 

 

Realizace projektu   

 

Dne 28. 11. 2018 proběhl na PŠ dvouleté 1. projektový den s názvem ŘEMESLA.  

Celý program jsme zahájili úvodním tancem “Ten dělá to a ten zas tohle“, do kterého byli 

zapojeni pedagogové SŠ oblečeni do kostýmu, kdy každý z nich představoval některé 

z vybraných řemesel. Do tance byli zapojeni i všichni žáci.  

Po svačince jsme se rozděleni do jednotlivých skupin odebrali na určená stanoviště a započali 

jsme připravené činnosti. 

A nyní malá ochutnávka z každého stanoviště. 

Na prvním stanovišti ve cvičné kuchyňce nás čekala výroba lineckého cukroví, které si žáci 

pomocí připraveného pracovního postupu sami vykrojili, upekli a slepili marmeládou.  

Po vydatné a lahodné ochutnávce jsme se přesunuli na druhé stanoviště. 

Tam už na nás na “domečku“ čekaly voňavé pláty včelího vosku a v neposlední řadě sám 

pan včelař, který nás se svým řemeslem důkladně seznámil. Pak si každý mohl vykrojit vánoční 

ozdoby z včelího plátu a dozdobit si je červenou stuhou. 

Ze třetího stanoviště se zpoza dveří ozývalo řezání a ťukání, tady to pro změnu vonělo dřevem, 

Kdopak nás za těmi dveřmi přivítal, mistr tesař! Ukázal nám nářadí ve své dílně, představil nám 

svoje řemeslo a nechal nás vyrábět z březového dřeva Betlém, postavy a zvířata.  

A na posledním stanovišti nás čekala okouzlující kramářka ve svém malebném obchůdku plném 

nejrůznější předmětů a výrobků, které si naši žáci mohli prohlédnout a některé z nich i odkoupit. 
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Všichni žáci po dobu měsíce listopadu dostávali tolary za píli a aktivitu ve vyučování. A právě 

dnes mohli získané tolary s naší kramářkou směnit za něco krásného z jejího krámku. 

Dále následovala společná aktivita v tělocvičně školy, kde jsme si opět zatancovali na úvodní 

píseň “Ten dělá to a ten zas tohle“ a vše jsme završili předáním osvědčení - glejtu každému 

z tovaryšů za prokázání znalostí. 

Závěrem na každého z žáků čekaly ve svých třídách připravené pracovní listy zaměřené  

na zopakování si všeho, s čím se seznámili v průběhu celého dne na jednotlivých stanovištích. 

 

Zhodnocení projektového dne 

 

Celým dnem nás provázela uvolněná atmosféra provoněná cukrovím, včelím voskem a dřevem, 

každý z žáků si jistojistě přišel na své a užil si nabízené činnosti pod vedením mistrů vybraných 

řemesel. Všichni, kteří jsme se na přípravě dne podíleli, jsme byli našimi žáky odměňováni 

úsměvy, radostí a spokojených pohledů. Co by nám mohlo být krásnější odměnou!  

 

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii. 

https://www.sluch-ol.cz/galerie/remesla-1-projektovy-den

