














Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. A – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Michaela Čecháková 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Jan Fiala 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7.B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Anděla Hadová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Sára Havlíčková 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Aneta Hávová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7.B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: David Jirák 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Monika Kittlerová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Simona Klimešová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Adam Kohout 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Denisa Lipšová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Zuzana Pavlíčková 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Jiří Staněk 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Gabriela Šalandová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Pavlína Škárková 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Vendula Šteflová 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 8. B – volitelný předmět Temeslné práce 

Jméno žáka: Petr Varga 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 

Pro práci se dřevem byl využit upravený návod z materiálu „Rukavice, aneb ruka 
nejen na psaní I“ (5zs_rukavice2011_knizka_cast_I. Www.zs5.svitavy.cz [online]. 

Svitavy: Základﾐí škola a ﾏateřská škola Svitavy, ヲヰヱヲ, ヲヰヱヲ [cit. ヲヰヱ5-10-ヱ5]. Dostupﾐé z: 
http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf,  

str. 75-76) 
 

Cíl aktivity: 
Výroba vánočního stromku s dárky – ruční opracování dřeva. Rozvoj následujících 
dovedností: orýsování, vrtání ruční vrtačkou – kolovrátkem, pilování, práce s rašplí, řezání 
ruční pilkou, lepení. 
 
Nástroje a pomůcky: 

 hranolek 20×20×300 mm  

 dřevěná kulatina ∅ 14 mm, délka cca 155 cm 

 prkno hoblované tloušťka 12 mm, šíře 100 mm, délka cca 110 mm 

 vázací drát ∅ 2 mm 

 tužka 
 ocelové měřítko 

 úhelník 
 vrtačka – ruční kolovrátek 

 vrtáky do dřeva ∅ 2, a ∅ 14 mm 

 lepidlo Herkules 
 pila – ocaska, čepovka 

http://www.zs5.svitavy.cz/souborykestazeni/5zs_rukavice2011_knizka_cast_I.pdf


 rašple plochá 
 pilník plochý 

 brusný papír (plátno) P160 
 kleště kombinované 
 dláto 

 
 
Pracovní postup: 
 

 Na prkno tloušťky 12 mm a šíře 100 mm narýsujeme pomocí ocelového měřítka, tužky 

a úhelníku tvar podstavce, včetně čtvercového středu pro spojení s „kmenem“.  

 Do středu podstavce vydlabeme čtvercový otvor 20 x 20 mm pro osazení kmene. 

 Pilkou ořízneme polotovar na předepsaný rozměr. Plochy vzniklé řezem začistíme 

pilníkem. Sražení hran a rohů provedeme opět pomocí rašple a pilníku. Z kulatiny ∅ 

14 mm naměříme 

 a nařežeme po 2 kusech „větví“ o délkách 32 cm, 22 cm a 1 kus délky 12 cm. Na obou 

koncích srazíme hrany a konce zabrousíme.  

 Na dodaném hranolku 20×20×300 mm narýsujeme středy děr pro větve na jednu 

stranu hranolu 3 po vzdálenosti 75 mm od spodní části, na druhou hranu 2 113 a 188 

mm od spodní části a na konci hranolku střed pro připevnění hvězdy. 

 Odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve do jedné strany kmene, a ∅ 2 mm na horním konci 

kmene. Do vyvrtaných otvorů ∅ 14 mm zasuneme větve. Nejdelší u spodního a 

nejkratší u horního okraje kmene tak, aby byly po obou stranách kmene stejně dlouhé. 

Poté odvrtáme díry ∅ 14 mm pro větve, které budou kolmé na ty, které jsou již 

osazené. Do nich opět stejným způsobem zasuneme zbývající větve.  

 Dolní konec kmene opatříme lepidlem a vlepíme do čtvercového otvoru v podstavci. 

 Pomocí kombinovaných kleští vytvoříme šesticípou hvězdu. Necháme cca 2 cm na 

zasunutí do kmene a potom postupně vytváříme cípy hvězdy tak, že každá strana cípu 

je vždy dlouhá na šířku čelistí kleští. Hotovou hvězdu nakonec vsadíme do kmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 

 

 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. A 

Jméno žáka: Kadlecová Eliška 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 
Cíl aktivity: Výroba vánočního anděla  - práce s hlínou. 
Rozvoj následujících dovedností: rozvalování hlíny do plátů různé síly, obkreslování šablony 
a vyřezávání jednotlivých částí anděla, uhlazování vyřezaných částí navlhčenou houbičkou, 
modelování válečků, spojování dílů šlikrem, obrušování vypáleného výrobku smirkovým 
papírem, tupování nebo nanášení štětcem oxidu železitého, glazování barevnými glazurami. 
 
 
Nástroje a pomůcky:  

 keramická hlína SB – světlá 

 šablona 
 utěrka 
 miska s vodou 

 houbička 
 nůž na řezání hlíny 

 dřevěné špachtle 
 párátka 
 brčko 

 váleček 
 smirkový papír 
 lis na česnek 
 glazury (červená vlčí mák POL 63310, žloutkově žlutá AS 93100) 
 oxid železitý 

 



 
Pracovní postup:  Z balíku hlíny nožem odřízneme kusy hlíny. Na pracovním stole rozložíme 
pečlivě nataženou utěrku a pomocí válečku vyválíme rovnoměrný plát o síle 0,5 cm. Dbáme 
na to, abychom měli čistý váleček, narovnanou utěrku – abychom předešli vytvoření 
„varhánků“ a kontrolujeme, nemáme-li ve vyváleném plátu vzduchové bubliny. Pokud se 
objeví, propícháme je a hlínu pečlivě rozválíme.  
Na rozválený plát hlíny položíme největší část šablony anděla a pomocí párátka vyřízneme 
požadovaný tvar. Dbáme ta to, abychom měli párátko při práci postavené kolmo k podložce a 
šablonu obkreslili přesně.  
Ze zbytku hlíny vyválíme menší plát o síle 0,2 cm a z něj pak vykrojíme podle šablony dva 
zrcadlově otočené rukávky a hlavu anděla. Všechny vyříznuté díly začistíme po stranách 
houbičkou a prstem namočeným ve vodě.  
Na připravený největší díl si naznačíme místo, kam budeme lepit hlavu, povrch v tomto místě 
zdrsníme párátkem, navlhčíme a nalepíme pomocí šlikru (hlíny rozmíchané s vodou) hlavu 
anděla. Ostrým párátkem vyryjeme obličej – dáváme pozor, abychom plátek hlíny 
„neprokrojili“. Vlasy anděla buď nakreslíme párátkem, vymodelujeme z válečků, anebo je 
vytvoříme z hlíny pomocí lisu na česnek a přilepíme vlhkou houbičkou a dřevěnými 
špachtličkami. Obličej anděla pečlivě začistíme. 
Z hlíny vymodelujeme dva válečky a z nich vytvarujeme ruce. Ty spojíme a přilepíme do 
vlhkého podkladu na těle anděla a důkladně přitiskneme.  
Rukávky, připravené z tenkého plátu, navlhčíme, ohneme a položíme přes spojené ruce. 
Pomocí dřevěných špachtliček přilepíme k tělu anděla tak, aby nezakryly konečky rukou. 
Všechny spoje opět začistíme. 
Hotového anděla můžeme ještě na křídlech a sukýnce vyzdobit pomocí dřevěných špachtliček. 
Výrobek opatrně přeneseme na sádrokartonovou desku a zakryjeme igelitem, abychom 
zabránili jeho pokroucení, a necháme pomalu uschnout. 
Vysušený výrobek vypálíme v peci při teplotě 850 °C. 
Okraje vypáleného anděla opatrně obrousíme smirkovým papírem. 
Anděla dokončíme pomocí oxidu železitého – ten buď natřeme štětcem a vytřeme houbičkou, 
nebo natupujeme štětcem nasucho. Dozdobíme barevnými glazurami a vypálíme v peci na 
teplotu 1120°C. 
Hotový výrobek můžeme ještě ozdobně zabalit. 
 
 
 
 

 
 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 
 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. A 

Jméno žáka: Kožichová Michaela 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 
Cíl aktivity: Výroba vánočního anděla  - práce s hlínou. 
Rozvoj následujících dovedností: rozvalování hlíny do plátů různé síly, obkreslování šablony 
a vyřezávání jednotlivých částí anděla, uhlazování vyřezaných částí navlhčenou houbičkou, 
modelování válečků, spojování dílů šlikrem, obrušování vypáleného výrobku smirkovým 
papírem, tupování nebo nanášení štětcem oxidu železitého, glazování barevnými glazurami. 
 
 
Nástroje a pomůcky:  

 keramická hlína SB – světlá 

 šablona 
 utěrka 
 miska s vodou 

 houbička 
 nůž na řezání hlíny 

 dřevěné špachtle 
 párátka 
 brčko 

 váleček 
 smirkový papír 
 lis na česnek 
 glazury (červená vlčí mák POL 63310, žloutkově žlutá AS 93100) 
 oxid železitý 

 



 
Pracovní postup:  Z balíku hlíny nožem odřízneme kusy hlíny. Na pracovním stole rozložíme 
pečlivě nataženou utěrku a pomocí válečku vyválíme rovnoměrný plát o síle 0,5 cm. Dbáme 
na to, abychom měli čistý váleček, narovnanou utěrku – abychom předešli vytvoření 
„varhánků“ a kontrolujeme, nemáme-li ve vyváleném plátu vzduchové bubliny. Pokud se 
objeví, propícháme je a hlínu pečlivě rozválíme.  
Na rozválený plát hlíny položíme největší část šablony anděla a pomocí párátka vyřízneme 
požadovaný tvar. Dbáme ta to, abychom měli párátko při práci postavené kolmo k podložce a 
šablonu obkreslili přesně.  
Ze zbytku hlíny vyválíme menší plát o síle 0,2 cm a z něj pak vykrojíme podle šablony dva 
zrcadlově otočené rukávky a hlavu anděla. Všechny vyříznuté díly začistíme po stranách 
houbičkou a prstem namočeným ve vodě.  
Na připravený největší díl si naznačíme místo, kam budeme lepit hlavu, povrch v tomto místě 
zdrsníme párátkem, navlhčíme a nalepíme pomocí šlikru (hlíny rozmíchané s vodou) hlavu 
anděla. Ostrým párátkem vyryjeme obličej – dáváme pozor, abychom plátek hlíny 
„neprokrojili“. Vlasy anděla buď nakreslíme párátkem, vymodelujeme z válečků, anebo je 
vytvoříme z hlíny pomocí lisu na česnek a přilepíme vlhkou houbičkou a dřevěnými 
špachtličkami. Obličej anděla pečlivě začistíme. 
Z hlíny vymodelujeme dva válečky a z nich vytvarujeme ruce. Ty spojíme a přilepíme do 
vlhkého podkladu na těle anděla a důkladně přitiskneme.  
Rukávky, připravené z tenkého plátu, navlhčíme, ohneme a položíme přes spojené ruce. 
Pomocí dřevěných špachtliček přilepíme k tělu anděla tak, aby nezakryly konečky rukou. 
Všechny spoje opět začistíme. 
Hotového anděla můžeme ještě na křídlech a sukýnce vyzdobit pomocí dřevěných špachtliček. 
Výrobek opatrně přeneseme na sádrokartonovou desku a zakryjeme igelitem, abychom 
zabránili jeho pokroucení, a necháme pomalu uschnout. 
Vysušený výrobek vypálíme v peci při teplotě 850 °C. 
Okraje vypáleného anděla opatrně obrousíme smirkovým papírem. 
Anděla dokončíme pomocí oxidu železitého – ten buď natřeme štětcem a vytřeme houbičkou, 
nebo natupujeme štětcem nasucho. Dozdobíme barevnými glazurami a vypálíme v peci na 
teplotu 1120°C. 
Hotový výrobek můžeme ještě ozdobně zabalit. 
 
 
 
 

 
 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 
 
 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. A 

Jméno žáka: Kročilová Nikola 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 
Cíl aktivity: Výroba vánočního anděla  - práce s hlínou. 
Rozvoj následujících dovedností: rozvalování hlíny do plátů různé síly, obkreslování šablony 
a vyřezávání jednotlivých částí anděla, uhlazování vyřezaných částí navlhčenou houbičkou, 
modelování válečků, spojování dílů šlikrem, obrušování vypáleného výrobku smirkovým 
papírem, tupování nebo nanášení štětcem oxidu železitého, glazování barevnými glazurami. 
 
 
Nástroje a pomůcky:  

 keramická hlína SB – světlá 

 šablona 
 utěrka 
 miska s vodou 

 houbička 
 nůž na řezání hlíny 

 dřevěné špachtle 
 párátka 
 brčko 

 váleček 
 smirkový papír 
 lis na česnek 
 glazury (červená vlčí mák POL 63310, žloutkově žlutá AS 93100) 
 oxid železitý 

 



 
Pracovní postup:  Z balíku hlíny nožem odřízneme kusy hlíny. Na pracovním stole rozložíme 
pečlivě nataženou utěrku a pomocí válečku vyválíme rovnoměrný plát o síle 0,5 cm. Dbáme 
na to, abychom měli čistý váleček, narovnanou utěrku – abychom předešli vytvoření 
„varhánků“ a kontrolujeme, nemáme-li ve vyváleném plátu vzduchové bubliny. Pokud se 
objeví, propícháme je a hlínu pečlivě rozválíme.  
Na rozválený plát hlíny položíme největší část šablony anděla a pomocí párátka vyřízneme 
požadovaný tvar. Dbáme ta to, abychom měli párátko při práci postavené kolmo k podložce a 
šablonu obkreslili přesně.  
Ze zbytku hlíny vyválíme menší plát o síle 0,2 cm a z něj pak vykrojíme podle šablony dva 
zrcadlově otočené rukávky a hlavu anděla. Všechny vyříznuté díly začistíme po stranách 
houbičkou a prstem namočeným ve vodě.  
Na připravený největší díl si naznačíme místo, kam budeme lepit hlavu, povrch v tomto místě 
zdrsníme párátkem, navlhčíme a nalepíme pomocí šlikru (hlíny rozmíchané s vodou) hlavu 
anděla. Ostrým párátkem vyryjeme obličej – dáváme pozor, abychom plátek hlíny 
„neprokrojili“. Vlasy anděla buď nakreslíme párátkem, vymodelujeme z válečků, anebo je 
vytvoříme z hlíny pomocí lisu na česnek a přilepíme vlhkou houbičkou a dřevěnými 
špachtličkami. Obličej anděla pečlivě začistíme. 
Z hlíny vymodelujeme dva válečky a z nich vytvarujeme ruce. Ty spojíme a přilepíme do 
vlhkého podkladu na těle anděla a důkladně přitiskneme.  
Rukávky, připravené z tenkého plátu, navlhčíme, ohneme a položíme přes spojené ruce. 
Pomocí dřevěných špachtliček přilepíme k tělu anděla tak, aby nezakryly konečky rukou. 
Všechny spoje opět začistíme. 
Hotového anděla můžeme ještě na křídlech a sukýnce vyzdobit pomocí dřevěných špachtliček. 
Výrobek opatrně přeneseme na sádrokartonovou desku a zakryjeme igelitem, abychom 
zabránili jeho pokroucení, a necháme pomalu uschnout. 
Vysušený výrobek vypálíme v peci při teplotě 850 °C. 
Okraje vypáleného anděla opatrně obrousíme smirkovým papírem. 
Anděla dokončíme pomocí oxidu železitého – ten buď natřeme štětcem a vytřeme houbičkou, 
nebo natupujeme štětcem nasucho. Dozdobíme barevnými glazurami a vypálíme v peci na 
teplotu 1120°C. 
Hotový výrobek můžeme ještě ozdobně zabalit. 
 
 
 
 

 
 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 
 













Část B - Portfolio žáka 
 

Základní informace: 
 

Škola: Základní škola Třešť 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.00/57.0687 

Školní rok:  2015/2016 

Třída: 7. A 

Jméno žáka: Macháčová Aneta 

 
 
 

Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 
Cíl aktivity: Výroba vánočního anděla  - práce s hlínou. 
Rozvoj následujících dovedností: rozvalování hlíny do plátů různé síly, obkreslování šablony 
a vyřezávání jednotlivých částí anděla, uhlazování vyřezaných částí navlhčenou houbičkou, 
modelování válečků, spojování dílů šlikrem, obrušování vypáleného výrobku smirkovým 
papírem, tupování nebo nanášení štětcem oxidu železitého, glazování barevnými glazurami. 
 
 
Nástroje a pomůcky:  

 keramická hlína SB – světlá 

 šablona 
 utěrka 
 miska s vodou 

 houbička 
 nůž na řezání hlíny 

 dřevěné špachtle 
 párátka 
 brčko 

 váleček 
 smirkový papír 
 lis na česnek 
 glazury (červená vlčí mák POL 63310, žloutkově žlutá AS 93100) 
 oxid železitý 

 



 
Pracovní postup:  Z balíku hlíny nožem odřízneme kusy hlíny. Na pracovním stole rozložíme 
pečlivě nataženou utěrku a pomocí válečku vyválíme rovnoměrný plát o síle 0,5 cm. Dbáme 
na to, abychom měli čistý váleček, narovnanou utěrku – abychom předešli vytvoření 
„varhánků“ a kontrolujeme, nemáme-li ve vyváleném plátu vzduchové bubliny. Pokud se 
objeví, propícháme je a hlínu pečlivě rozválíme.  
Na rozválený plát hlíny položíme největší část šablony anděla a pomocí párátka vyřízneme 
požadovaný tvar. Dbáme ta to, abychom měli párátko při práci postavené kolmo k podložce a 
šablonu obkreslili přesně.  
Ze zbytku hlíny vyválíme menší plát o síle 0,2 cm a z něj pak vykrojíme podle šablony dva 
zrcadlově otočené rukávky a hlavu anděla. Všechny vyříznuté díly začistíme po stranách 
houbičkou a prstem namočeným ve vodě.  
Na připravený největší díl si naznačíme místo, kam budeme lepit hlavu, povrch v tomto místě 
zdrsníme párátkem, navlhčíme a nalepíme pomocí šlikru (hlíny rozmíchané s vodou) hlavu 
anděla. Ostrým párátkem vyryjeme obličej – dáváme pozor, abychom plátek hlíny 
„neprokrojili“. Vlasy anděla buď nakreslíme párátkem, vymodelujeme z válečků, anebo je 
vytvoříme z hlíny pomocí lisu na česnek a přilepíme vlhkou houbičkou a dřevěnými 
špachtličkami. Obličej anděla pečlivě začistíme. 
Z hlíny vymodelujeme dva válečky a z nich vytvarujeme ruce. Ty spojíme a přilepíme do 
vlhkého podkladu na těle anděla a důkladně přitiskneme.  
Rukávky, připravené z tenkého plátu, navlhčíme, ohneme a položíme přes spojené ruce. 
Pomocí dřevěných špachtliček přilepíme k tělu anděla tak, aby nezakryly konečky rukou. 
Všechny spoje opět začistíme. 
Hotového anděla můžeme ještě na křídlech a sukýnce vyzdobit pomocí dřevěných špachtliček. 
Výrobek opatrně přeneseme na sádrokartonovou desku a zakryjeme igelitem, abychom 
zabránili jeho pokroucení, a necháme pomalu uschnout. 
Vysušený výrobek vypálíme v peci při teplotě 850 °C. 
Okraje vypáleného anděla opatrně obrousíme smirkovým papírem. 
Anděla dokončíme pomocí oxidu železitého – ten buď natřeme štětcem a vytřeme houbičkou, 
nebo natupujeme štětcem nasucho. Dozdobíme barevnými glazurami a vypálíme v peci na 
teplotu 1120°C. 
Hotový výrobek můžeme ještě ozdobně zabalit. 
 
 
 
 

 
 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
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Podrobný popis průběhu technického vzdělávání – šablona 1:  
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

 
 

B1. Pracovní list / metodický list 
 
Cíl aktivity: Výroba vánočního anděla  - práce s hlínou. 
Rozvoj následujících dovedností: rozvalování hlíny do plátů různé síly, obkreslování šablony 
a vyřezávání jednotlivých částí anděla, uhlazování vyřezaných částí navlhčenou houbičkou, 
modelování válečků, spojování dílů šlikrem, obrušování vypáleného výrobku smirkovým 
papírem, tupování nebo nanášení štětcem oxidu železitého, glazování barevnými glazurami. 
 
 
Nástroje a pomůcky:  

 keramická hlína SB – světlá 

 šablona 
 utěrka 
 miska s vodou 

 houbička 
 nůž na řezání hlíny 

 dřevěné špachtle 
 párátka 
 brčko 

 váleček 
 smirkový papír 
 lis na česnek 
 glazury (červená vlčí mák POL 63310, žloutkově žlutá AS 93100) 
 oxid železitý 

 



 
Pracovní postup:  Z balíku hlíny nožem odřízneme kusy hlíny. Na pracovním stole rozložíme 
pečlivě nataženou utěrku a pomocí válečku vyválíme rovnoměrný plát o síle 0,5 cm. Dbáme 
na to, abychom měli čistý váleček, narovnanou utěrku – abychom předešli vytvoření 
„varhánků“ a kontrolujeme, nemáme-li ve vyváleném plátu vzduchové bubliny. Pokud se 
objeví, propícháme je a hlínu pečlivě rozválíme.  
Na rozválený plát hlíny položíme největší část šablony anděla a pomocí párátka vyřízneme 
požadovaný tvar. Dbáme ta to, abychom měli párátko při práci postavené kolmo k podložce a 
šablonu obkreslili přesně.  
Ze zbytku hlíny vyválíme menší plát o síle 0,2 cm a z něj pak vykrojíme podle šablony dva 
zrcadlově otočené rukávky a hlavu anděla. Všechny vyříznuté díly začistíme po stranách 
houbičkou a prstem namočeným ve vodě.  
Na připravený největší díl si naznačíme místo, kam budeme lepit hlavu, povrch v tomto místě 
zdrsníme párátkem, navlhčíme a nalepíme pomocí šlikru (hlíny rozmíchané s vodou) hlavu 
anděla. Ostrým párátkem vyryjeme obličej – dáváme pozor, abychom plátek hlíny 
„neprokrojili“. Vlasy anděla buď nakreslíme párátkem, vymodelujeme z válečků, anebo je 
vytvoříme z hlíny pomocí lisu na česnek a přilepíme vlhkou houbičkou a dřevěnými 
špachtličkami. Obličej anděla pečlivě začistíme. 
Z hlíny vymodelujeme dva válečky a z nich vytvarujeme ruce. Ty spojíme a přilepíme do 
vlhkého podkladu na těle anděla a důkladně přitiskneme.  
Rukávky, připravené z tenkého plátu, navlhčíme, ohneme a položíme přes spojené ruce. 
Pomocí dřevěných špachtliček přilepíme k tělu anděla tak, aby nezakryly konečky rukou. 
Všechny spoje opět začistíme. 
Hotového anděla můžeme ještě na křídlech a sukýnce vyzdobit pomocí dřevěných špachtliček. 
Výrobek opatrně přeneseme na sádrokartonovou desku a zakryjeme igelitem, abychom 
zabránili jeho pokroucení, a necháme pomalu uschnout. 
Vysušený výrobek vypálíme v peci při teplotě 850 °C. 
Okraje vypáleného anděla opatrně obrousíme smirkovým papírem. 
Anděla dokončíme pomocí oxidu železitého – ten buď natřeme štětcem a vytřeme houbičkou, 
nebo natupujeme štětcem nasucho. Dozdobíme barevnými glazurami a vypálíme v peci na 
teplotu 1120°C. 
Hotový výrobek můžeme ještě ozdobně zabalit. 
 
 
 
 

 
 



B2. Záznam z vytváření výrobku: fotodokumentace z práce na výrobku 
 

 
 
 
 
 
 



B3. Záznam hotového výrobku: fotodokumentace výrobku 
 

 

 
 
 
 












